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Pratarmė
Nors šiuo metu oficialiai laikoma, kad Kamajai rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo 1541 m., autoritetingas Lietuvos
miestelių istorijos žinovas, humanitarinių mokslų habilituotas
daktaras Algimantas Miškinis mano, kad 1527 m. Ukmergės
apskrityje minimi Kamajai yra ne Gudijos Kamojai, o Rokiškio krašto Kamajai. Vadinasi, Kamajai gal būt tik 28 metais
jaunesni už 1499 m. pirmąsyk paminėtą Rokiškį. Pusketvirto
šimto metų šie abu miesteliai varžėsi ir sėkmė labiau lydėjo
Kamajus, kurie garsėjo net trimis metinėmis mugėmis (kermošiais): Šv. Kazimiero (kovo 4 d.), Šv. Jono (birželio 24 d.) ir
Rožancavos (spalio mėn. pradžioje). Į Kamajų kermošius savo
gaminius amatininkai arkliais atveždavo net iš už 60 km nuo
Kamajų esančių vietovių. Ir tik 1873 m. pro Rokiškį nutiestas geležinkelis sėkmės svarstykles nusvėrė Rokiškio naudai.
Kas žino, jei istorikų diskusijoje nusvers ankstesnis Kamajų
gimtadienis, gal jau netolimoje ateityje ne 1541, o 1527 metus
laikysime naujuoju Kamajų gimtadieniu ir tuomet 2027 m.
Kamajai galės švęsti solidų 500 metų jubiliejų.
Metinės mugės ir savaitiniai turgūs buvo palanki terpė
žydų prekybininkams, kurių supirktus grūdus, linus, iki nutiesiant geležinkelį, pasamdyti ūkininkai arkliais vežė į Rygą,
o iš ten – druską, silkes, įvairias pramonines prekes. Žydų
istorikai laiko, kad pirmieji žydai Kamajuose apsigyveno po
1709–1711 metų Didžiojo maro. Tarpukariu žydai sudarė
apie pusę miestelio gyventojų, vertėsi prekyba ir amatais.
Antrojo pasaulinio karo holokaustas sunaikino Kamajų žydų
bendruomenę ir tik didelės, bemaž hektarą užimančios, žydų
kapinės primena čia gyvenusią tautą.
Spaudos draudimo metais lietuviška spauda kamajiškius aprūpindavo šiame krašte gyvenę knygnešiai. Slaptai
platinamos lietuviškos knygos ir laikraščiai ugdė kamajiškių
lietuvybę ir pilietiškumą. Neatsitiktinai per 1905 m. revoliuciją
Kamajuose atsirado toks fenomenas kaip Kamajų Respublika.
Aktyviai kamajiškiai priešinosi ne tik caro valdžiai, bet
ir sovietinei okupacijai. Istorikai atkreipė dėmesį į aktyvų
partizaninį judėjimą Kamajų krašte, kuris, deja, pareikalavo
daugelio jaunų vyrų gyvybių. Turbūt jau niekas tiksliai nebesuskaičiuos pokario metų netekčių.
Mintį parašyti knygą apie Kamajų kraštą subrandino
ilgametis Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Versmės leidyklos
vadovas Petras Jonušas finansavo 2005 ir 2006 m. monografijos
autorių ekspedicijas į aprašomąsias vietas, kuriose dalyvavo
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31 mokslininkas ir kraštotyrininkas (ekspedicijoms vadovavo šių eilučių autorius).
Jose surinkta vertinga lauko tyrimų medžiaga buvo pildoma archyvuose, bibliotekose, faktai tikslinami autoriams pakartotinai individualiai lankantis Kamajuose.
Didelę per 10 tūkst. vienetų fototeką sukaupė istorikas ir fotografas, ilgametis
Lietuvos valsčių serijos talkininkas Aloyzas Petrašiūnas.
Monografija Kamajai yra 31-oji Lietuvos valsčių serijos knyga. Jos struktūra
analogiška kitoms šios serijos knygoms. Didesnis dėmesys skiriamas kultūrai, nes
vietos kultūrininkai aktyviai įsijungė į knygos rengimą. Po kelis straipsnius knygai
parengė bibliotekininkė Gražina Matukienė ir Kalvių kultūros centro direktorė
Stasė Gruoblienė, daug informacijos pateikė Giedrė Dagienė, Rasa Kalnietienė,
Genė Mikėnaitė, kiti vietos kultūros darbuotojai. Monografijai 138 straipsnius,
straipsnelius, atsiminimus parašė 106 autoriai, tarp jų 18 mokslo daktarų. Su dideliu dėkingumu ir širdgėla minime 22 šviesaus atminimo autorius, kurie, kaip
ir monografijos kalbos redaktorė Vincenta Velžytė, deja, nesulaukė šios knygos,
kurios parengimas užtruko gerą dešimtmetį, išleidimo. Jų brangų atminimą saugos
parašyti straipsniai.
Esame didžiai dėkingi monografijos finansuotojams ir rėmėjams – Kalvių
kaimo Janavičių giminei (5989 EUR), Rokiškio rajono savivaldybei (5792 EUR),
UAB Expertus Vilnensis (5000 EUR), UAB Magnolija (5000 EUR), UAB Ivabaltė
(1000 EUR), Justui, Linui ir Vytautui Viliams, Stasiui Jasiūnui, Jonui Venslovui,
Sigitui Markevičiui (iš viso 1000 EUR), be kurių nesavanaudiškos paramos ši
knyga nebūtų pasiekusi skaitytojų.
Monografijos rengėjams reikšmingą informacinę pagalbą suteikė Rokiškio
krašto muziejus ir Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka,
prisiminimais, nuotraukomis dosniai dalijosi kamajiškiai. Nuoširdžiai ačiū jiems.
Džiugu, kad išleidus Kamajų monografiją – jau penktą Lietuvos valsčių serijos
Rokiškio krašto knygą – Rokiškio rajonas užima tvirtą lyderio poziciją, gerokai
atitrūkęs nuo antroje vietoje likusio Širvintų rajono, galinčio pasigirti trimis išleistomis serijos monografijomis.
Venantas Mačiekus
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Kamajų gūbrėtosios kraštovės
sandara ir raida
Rimvydas Kunskas

Įvadas. Klausimų kekė
Lietuvos regioninėje fizinės geografijos sistemoje, įdiegtoje
A. Basalyko1, Kamajÿ valsčius su aplinkinėmis vietovėmis yra
Vakarų Aukštaičių plynaukštės rajone. Tai Baltijos aukštumų
lanko vakarinis šlaitas (1, 2 pav.). Aukštumų ir plynaukščių
šlaitas turi bendrą meridianinę kryptį ir telpa maždaug 25o20’–
25o30’ juostoje. Meridianinė juosta, beveik visiškai apimanti
Šetekšnõs upės ir senslėnio lanką, Nemunºlio patį aukštupį
ir statų vingį į šiaurę pro Kazlíškį netoli Nótigalės pelkyno,
taip pat ir Beržuonõs senslėnį, į pietus nutįsta pro Duõkiškį
iki Šventõsios vidurupio. Ta šiaurinė dalis vadinama S¸lių
aukštuma. Kalvotoji gūbrėtoji juosta piečiau Šventosios slėnio
susilieja su Utenõs aukštuma. Sudėtingas, permainingos formos
aukštumų šlaitas yra ne tik paskutinio ledyno pakraščio užgaidų rezultatas. Šiuo darbu ir norima bent truputį papildyti
argumentus geofizinių bruožų ir klimato kaitos padarinių,
apledėjimų ryšiui nušviesti.
Paleogeografinis savitumas, poledynmečio krašto kaita
iškelia daugybę klausimų: ir geologinių sluoksnių struktūros,
ir formų paveldimumo istorijos, ir kraštotvarkos kaitos. Kraštovės, arba istorinio vietovaizdžio, raidos pažinimas palaipsniui
atveda prie krašto savito gyvenimo būdo pažinimo.
Geologinės struktūros ir neigiamų reljefo paveldo dau
giaformiškumas – tai ta darbo hipotezė, kurios autorius laikosi jau ne pirmame savo darbe.2 Tiriant žemės gelmes vis
labiau įsitikinama giluminių struktūrų ir šiuolaikinio reljefo
ryšiais ir paveldimumu, specifišku skirtingiems regionams ir
struktūroms. Vakarų Aukštaičių plynaukštės linijų ir sudėtingų geomorfologinių elementų, pvz., senųjų ežerų grandinių,
palaidotų proslėnių – senslėnių – šiuolaikinių upių slėnių
paveldimumas yra gana didelis. Jis beveik visuotinai pasireiškė
visai nestoroje ledynų paliktoje, vadinamoje kvartero dangoje,
moreninio priemolio sluoksniuose su
smėlio ir žvyro persisluoksniavimais. 1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius,
1965, t. 2.
Šiame darbe bandyta panagrinėti le- 2 Kunskas
R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius,
dynmečių ir tarpledynmečių vandenų
2005.
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1 pav. Reljefas.
Aukštaičių aukštumos
šiaurinė dalis

2 pav. Kamajų
kraštovės reljefas.
Geologinių profilių
vietos
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tėkmių raiškos formas: glacigenines rinas, palaidotus proslėnius, persikūrusias,
pradubusias rinas, ežerus ir ežerpelkes. Labai daugelyje formų ima ryškėti jų
priklausomybė nuo tektoninių struktūrų.
Dviejų geologijos šakų – tektonikos ir geomorfologijos sankryžoje dirbantis
Aleksandras Šliaupa pamatinį tektoninį pagrindą ėmė reikšti realių ir potencialių
neotektoninio aktyvumo (paskutinių 5 milijonų metų seismikos) zonų tinklu arba
sistema (2 pav.).3 Kai kurios tektoninių lūžių zonos, einančios nuo pat kristalinio
pamato ir per jį, įvairiais neogeno ir kvartero periodais reiškėsi savitai. Kai kur
aktyvumo zonos sutampa su kai kuriais vietovaizdžio elementais: paviršiaus reljefu,
gūbriais, upių slėniais, ežerų ir pelkių tįsa. Tai ypač nesunkiai pastebima Šiaurės
Aukštaitijoje, Rõkiškio kraštovėse (istoriniuose vietovaizdžiuose), gamtiniame ir
sociokultūriniame komplekse.
Dėl didžiulio erdvinio formų ir kompleksų ryšio mes struktūras turime
nagrinėti bent jau šio fizinio geografinio rajono mastu, nesitenkindami nedidele
Kamajų vietove, neatsipjaudami didžiulių senslėnių gabalų, kaip kartais linkę
daryti savo parapijos patriotai ar subiurokratėję agrarininkai. Kita vertus, modernioje žemėtvarkoje niekaip nevalia apeiti senslėnių geologinės ir hidrologinės
specifikos, kuri lemia ir bendrus principus, ir vietines normas. Dabar tyrinėjame
daugelį melioracijos persausintų senslėnių, kur žolinės kultūros greitai degradavo.
Vis įsitikiname pragaištingu projektuotojų skubotumu prieš 50–60 metų. Daugelio
senslėnių savitumas buvo visiškai ignoruotas.
Senesnieji geologų darbai. Senųjų paveldėtųjų slėnių klausimu jau labai seniai
yra rašęs geomorfologas L. Micas4, geologai L. Petrulis5, A. Gaigalas, M. Melešytė,
V. Vonsavičius6, R. Kunskas7, kiti tyrinėtojai, jau įžvelgę vadinamųjų senųjų įrėžių
(kitaip paleoįrėžių) ir tektoninės struktūros ryšį. Pažvelkime į šio krašto paslėptąją
sistemą iš arčiau.
Iš tektoninės ir reljefo schemų palyginimo (1, 2, 3, 4 pav.) matyti vadinamosios Ukmergºs zonos sąryšis su Vakarų aukštaičių plynaukštės šlaitu. Tai ryški
diagoninė, arba įstrižinė, struktūra. Ta kryptimi daugiau ar mažiau eina Júodupės,
Nemunºlio iki Kazlíškio, Šetekšnõs aukštupio ir vidurupio slėniai. Statmena įstrižine
kryptimi teka Nemunėlio aukštupys, vidurupis, Beržuonâ, Vingerínė ir Baubliÿ
ežerų virtinė. Ne ką mažiau kraštovaizdžiui būdingos meridianinės, arba platuminės,
ir paralelinės, arba ilguminės, statmenosios neotektoninio aktyvumo zonų kryptys.
Ryškiausias ar atviriausias jų pavyzdys
3
Šliaupa A. The sub-Quaternary relief of Lithuania
yra Sartÿ ežero erdvės figūroje.

Pokvarterinės
nuosėdinės dangos
sluoksnių struktūra
Šiaurės rytų Lietuvoje
Didžioji kristalinio pamato pakiluma – Baltarusijos anteklizė ties Kamajų
apylinke leidžiasi į vakarus. Pamatas
yra 700–800 m gylyje. Toks yra ir

4

5

6

7

and adjacent territories, Litologija, Vilnius, 1997, t. 1.
Micas L. Nemuno žemupio slėnio morfologinės
sąrangos klausimu, Lietuvos geologijos ir geografijos
instituto Moksliniai pranešimai, Vilnius, 1962, t. 12.
Пятрулис Л. Сводный стратиграфический разрез
и схема четвертичных и третичных отложений
г. Вильнюс, Lietuvos TSR geologijos ir geografijos
instituto Moksliniai pranešimai, Vilnius, 1958, t. 8.
Gaigalas A., Melešytė M.,Vonsavičius V. Lietu
vos prekvartero uolienų reljefo ir palaidotų slėnių
tyrimai, Geografijos metraštis, Vilnius, 1985, t. 14.
Kunskas R. Krakių moreninio gūbrio morfogenezės
ir holoceno paleogeografijos klausimu, Geografijos
metraštis, Vilnius, t. 16.
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3 pav. Kamajų
kraštovės panoramos.
A – plynaukštė į
šiaurę nuo Kamajų.
B – Kamajų, Čižų
gūbriai ir juos
skirianti loma.
C – status Čižų
gūbrio vakarinis
šlaitas. Aut. nuotr.

pamatą užklojančios nuosėdinės uolienų dangos storis (5, 6 pav. ). Pačios kristalinės uolienos yra įvairūs granitai, granito gneisai. Tai archejaus ir proterozojaus
prekambrinės sistemos uolienos. Meridianine kryptimi einantis šlaitas ir papėdė
savo struktūra ir lūžių geomagnetinėmis savybėmis yra išraiškingesni už kitų
regionų šlaito dalis. Dėmesio vertas J. Laškovo ir A. Ražinsko studijinis straipsnis
šiais klausimais.8
Jau 1935–1938 m. magnetometrinėmis nuotraukomis, padarytomis Kauno
universiteto profesoriaus K. Šleževičiaus, atrasta Tumasoniÿ magnetinė anomalija.
1956–1960 m. Specgeofizikos gravimetrinės nuotraukos patvirtino neigiamo 8 Laškovas J., Ražinskas A. Juodupės – Onuškio
krašto žemės gelmių sandara ir Tumasonių mag
gravitacinio lauko ruožą. Tokią anomanetinė anomalija, Lietuvos lokaliniai tyrimai: Gamta,
liją lemia rūgščios sudėties kristalinio
Vilnius, 2006, t. 1.
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4 pav. A – Lietuvos neotektoninių aktyviųjų zonų principinė schema. Paryškintos ir anglų kalba
rašomos pagrindinės tarpregioninės tektoninio aktyvumo bei lūžių zonos, priimtos į europinę
apyvartą. B – Pabaltijo tektoninė struktūra – stambieji sineklizės elementai (pagal P. Suveizdį,
1994)

5 pav. Lietuvos nuosėdinės dangos kitimas geologiniais periodais, ją veikusios tektonikos etapai,
tų etapų trukmė ir amžius (pagal P. Suveizdį, 1994)

pamato uolienos. 1979–1980 m. buvo išgręžti gilūs Garsenės 2 ir Garsenės 2a gręžiniai
(1225 ir 1215 m). Jie parodė geležies rūdos storymę paleoproterozojiniame kristalinio pamato plyšyje ar grabene (lovyje). Tai kvarciniai magnetitai ir magnetiniai
kvarcitai 12x3 km plote, kurio ilgoji ašis tįso ŠV–PR kryptimi.
To krašto anomalaus magnetinio lauko žemėlapis parodo ir Kamajams artimos Žióbiškio apylinkės tektoninį lūžį, einantį statmena Garsenės–Sùbatės lūžiui
kryptimi. Jau nustatyta Žiobiškio PV–ŠR krypties kelių kilometrų ilgio anoma25
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6 pav. A – Baltijos
kristalinio pamato
įdauba – sineklizė
(pagal Lietuvos
geologinės tarnybos
duomenis ir
G. Motūzą).
B – gyvybės raida
po kambro periodo
kosminio sprogimo
(pagal GSCI
medžiagą internete
ir G. Motūzą)

lija – geležingos rūdos užpildytas tektoninis lūžis (25o28’–25o31’). Apskritai visa
Čedasų – Õnuškio – Juodupės ir Žiobiškio keturkampio teritorija yra neigiamame
gravitaciniame lauke, tarp – 10–18 mGal izoanomalių.8a
Geologinę storymę sudaro paleoproterozojaus eros (prieš 2500–1600 mln. m.)
kristalinio pamato uolienos, o aukščiau slūgso neoproterozojaus eros (prieš 1000–
540 mln. m.) kambro, ordoviko, silūro ir devono periodų nuosėdinės uolienos
(5, 6 pav.). Sedimentacija ir periodiški poveikiai sluoksniams leidžia išskirti kelis
kontrastiškus etapus ir jų nuosėdinius kompleksus. Vendo ir apatinio kambro
žemės pluta dar grimzdo rytinėje Lietuvos teritorijoje, o ardoma, denuduojama
sausuma buvo vakaruose. Tai baikalinis seisminis periodas. Nuo apatinio kambro
iki apatinio devono išskiriamas kitas, kaledoninis seisminis periodas, o kalnodaros
srityse – kalnodara. Jo metu visai persimainė jūros vietos: vandenys plito iš vakarų, sausuma buvo rytuose (5, 7 pav.). Devone sausuma kelis kartus pasitraukė
dar ryčiau.
Kamajų apylinkėje aptinkami ištisi vidurinio ir vėlyvojo devono sluoks- 8a Ten pat.
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niai (8, 9 pav.). Iš pietryčių į šiaurvakarius sluoksniai jaunėja. Apie Kamajus
galima aptikti visai negiliai, mažiau nei
10 m kasant, viršutinio devono franio
aukšto sluoksnius. Tai dvejopos svitos
(sluoksnių spektrai): Šventõsios (D3šv)
ir Pliåvinių (D3pl). Šventosios svitoje
daugiausia smiltainiai, sucementuoti
smėliai su aleurito tarpusluoksniais, o
vėliau klostęsi dolomitai ir molingi
dolomitai sudaro jau Pliavinių svitą.
Vėlyvesnės paleozojaus eros dalies (prieš 355–250 mln. m.), mezozojaus
eros (prieš 250–65 mln. m.) ir kainozojaus eros (prieš 65–1,5 mln. m.) –
karbono, permo, triaso, juros, kreidos,
paleogeno ir neogeno periodais visos
sluoksnių medžiagos iškeliavo upėmis
į jūras. Rytų Lietuva liko „ant erozijos ragų”. Mat vadinamasis Latvijos
tektoninis balnas su kilimo epicentru
apie Da÷gpilį periodiškai išsaugodavo 7 pav. Lietuvos silūro graptolitai
sausumos kilimą. Naujausios tektonikos (iš J. Paškevičiaus kolekcijos)
laikais, neogene, geofizikų paskaičiavimais žemės paviršius kilo net iki 5 mm per metus. Panemunėlio vietovė bus
patyrusi 2–4 mm/m. kilimą.
Baltijos tektoninės įdaubos, arba sineklizės, suskaidytos tektoniniais lūžiais,
formą populiariais brūkšniais atkuria 6 A paveikslas. Profilio dešiniajame rytiniame šlaite klostėsi mūsų nagrinėjami geologiniai sluoksniai. Gyvūnijos ir augalijos
bendriausią raidą vaizduoja 6 B paveikslo diagrama.
Labai originalių augalų – gyvūnų, pavadintų silūro periodo graptolitais, galima
matyti 7 pav. 300–350 m storio devono periodo sluoksnynui rytiniame sineklizės
šlaite ties Kamajų apylinke atstovauja daugiausia jūriniai smėliai, pakrantiniai
žvyrai, karbonatingi dolomitai (8 pav.). Periodui buvo labai charakteringos žuvys
ir pečiakojai moliuskai, matomi 9 pav. 8 paveikslo B kartoschemoje galima suvokti
ir kainozojaus pabaigos, neogeno jūros kranto ties Vidurio Lietuva Pra-Šventosios
slėnio vietą, jūros traukimosi tendenciją. To laikotarpio didžioji dalis upių tinklo
atiteko ledynmečiams, vadinamajam antropogenui arba kvarterui.

Ledynmečių modeliai
Rytų Europos ledyninių skydų ir kvartero dangos tyrinėtojai nebuvo vieningi
paskutinio ledynmečio trukmės, periodiškumo ir skydo storio klausimais. Gana
ilgai didelė tyrinėtojų dalis, sekdama Skandinavijos glaciomorfologais, laikėsi storo,
beveik 1 km storumo ledyno pakraščio, modelio. Tuo atveju ledyno kraštai statoki,
paraboliški. Tačiau nuo seno buvo gana kritiškai nusiteikusi grupė – A. Asejevas,
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8 pav. A – devono uolienų geologinis profilis V–R per Baltijos
sineklizę (Narbutas V. Devonas, Lietuvos geologija, 1994).
Ženklai: 1 – aleuritingas dolomitingas molis, 2 – kompaktiškas
aleurolitas, 3 – sluoksniuotas gniutulinis molis su aleurolitu ir smėliu,
4 – smėlis ir smiltainis, 5 – dolomitas ir domeritas, 6 – klintis,
7 – gipsas, 8 – nudenuduotos apatinio devono nuogulos. B – neogeno
periodo jūros krantas ir denuduojamas pajūris: 1 – denudacinė
plynaukštė, 2 – ežerinė ir sekliajūrinė akumuliacija, 3 – neogeno
aleurito ir smėlio nuogulos, 4 – rusvosios anglys (lignitas),
5 – medžiagų pernešimas, 6 – erozinis šlaitas, nulemtas tektonikos
(pagal Katiną, 1994)
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9 pav. A – Lietuvos apatinio ir vidurinio devono fosilijos. B – viršutinio devono pečiakojai
moliuskai (pagal V. Valiukevičių, S. Žeibą ir V. Narbutą, 1994)

M. Grosvaldas, N. Čebotariova, kurie nepervertino fizinių ledyno pakraščio parametrų, o geomorfologinį, reljefą kuriantį faktorių įžvelgė ledyno ir jo dengiamo
paviršiaus sąveikoje ir ledyno pakraščio pavidale (Asejev9).
Spręsdamas ledyno pakraštinių darinių problemą A. Basalykas10 pabrėžė
4 svarbiausius kriterijus ledyno darbui ir jo padariniams įvertinti: 1 – ledyno
plaštakos, liežuvio, piršto ar lobo apimtis, rangas; 2 – klimatinė fazė, situacija ir
ledyno dinamikos potencija; 3 – ledyno fizinės būsenos ir mineralinio paviršiaus
santykis; 4 – ledyno paliktų formų poledynmečio transformavimas, fizinis ir cheminis klimato kaitos poveikis. Pastarasis veiksnių kompleksas apėmė ir ledyno
vandenų poveikį, ir šaltmečių deformacijas.
Nedidelė Rusijos tyrinėtojų grupė, sekdama patyrusiu glaciomorfologu N. Krigeriu (1958, 1972), daug reikšmės teikė glaciodislokacijoms (atplėštų mineralinių
blokų ledyno transportui) ir tarpliežuvinės akumuliacijos, vadinamųjų ledoskyrų
darbui, jų paliktoms formoms. N. Čebotariova 1969 m. daugelyje Smole¹sko
9
Асеев А., Деградация последнего Европейского
srities vietovių, šiek tiek artimų Roматерикового оледенения и критерии изучения,
kiškio, Kamajų plynaukščių ir Jūžintÿ
Ледниковый морфогенез, Рига, 1972.
10
Basalykas A. Pakraštiniai ledyniniai dariniai ir
aukštumų atvejams, 20–50 m aukščio
kai kurios pastabos Lietuvos TSR deglaciacijos
gūbrius nustatė kilusius nestoro ledyno
klausimu, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo
darbai. Geografija ir geologija, Vilnius, 1962, t. 2.
(60–80 m) plaštakų tarpuose.11
11
Tchebotariova N. S., Faustova M. A., GrossA. Basalykas, 1963–1965 m. invald M. G., Lavrov A. S., Timireva S. N. Phases
of degradation of Valdai ice sheets, Leningrad, 1978.
tensyviai tyrinėdamas ledyno pakraščio
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pavidalus, lokalizuodamas plaštakas ir liežuvius, ledoskyrinę akumuliacijos koncepciją plėtojo atsargiai ir nuosekliai.12 1963 m. žemėlapyje ledoskyrą jis nužymėjo
vakariniu Šventosios vidurupio paslėniu (Dabùžių – Viešintÿ – Šimoniÿ – Kùpiškio
gūbrių likučiai). Diferencinės koncepcijos veikiamas, ledyno pulsacijų, laikinų
poslinkių į priekį formas pavadino iškyšuliais. Platokus ledyno iškyšulius vadino
plaštakomis, jų smulkesnes dalis – liežuviais (šio darbo autorius plaštakų dalis linkęs
vadinti pirštais arba lobais).
Panemunºlio vietovę formavo Vidurio Lietuvos stadijos Šventosios vidurupio
plaštaka. Nuo mažesnio ledyno iškyšulio, tilpusio į Sartÿ ežero duburį, tą plaštaką
atidalijo ledoskyra, ėjusi per pačią Jūžintų aukštumą ir Rokiškio plynaukštę.12a
Labai vaizdingos ir detalios buvo P. Vaitiekūno Lietuvos deglaciacijos
kartoschemos.12b Lietuvos teritorijoje tarp Ku»šių, Rygõs ir Pskòvo vardais pavadintų ledyno plaštakų jis nužymėjo dvi aiškias ledoskyras: Ga»dinas–Ka÷nas–
Va»niai–Ve¹tspilis ir Smurgãinys–Švenčionys–Sùbatė–Aknistâ–Karsava. Pskovo ledyno plaštakai Aukštaičių, Pietų Lietuvos, Vidurio Lietuvos nuledėjimo fazių metu
P. Vaitiekūnas teikė didelį dinaminį ir akumuliacinį vaidmenį.
Kiti ledyno pasitraukimo strategai, A. Asejevo ir M. Grosvaldo vadovaujami tyrinėtojai ledoskyrą vedė gana tiesiai maždaug Vilniaus–Rokiškio–Erglio
linija.13 Labai skirtingai buvo vertinamas V. Vaitonio ledyno pasitraukimo ir jo
pakraščio žymių žemėlapis, paremtas vietovių lineamentų (linijinių formų) detalia
analize (10 A–C pav.).14 Iš tikrųjų lineamentinės skaidulos leidžia suvokti ledyno
pakraščio dinaminę kaitą, liežuvių ir lobų trumpalaikius poslinkius. Derinant
su A. Basalyko ledyno iškyšulių koncepcija, V. Vaitonio medžiagą galima interpretuoti generalizuota plaštakų ir liežuvių kartoschema, kurią autorius sudarė
gilindamasis į Šiaurės Rytų Lietuvos reljefo klausimą (10 pav.). Nemunºlio liežuvis
čia turėjo lemiamą vaidmenį formuojant lygumas, o jo tirpimo vanduo skalavo Panemunėlio, Rokiškio ir Kamajų apylinkių plynaukščių šlaitus. Vėlyvesnis
Nemunėlio liežuvis išvirto į Vyžuonõs liežuvį, dar vėlesnis – Vîesytės–Susėjõs.
Hipotetinė išvada: rytinis liežuvio pakraštys nuolat veikė plynaukščių formas,
aplygino pradėjusias atsikurti rinas ir senslėnius. Kiekvieno liežuvio stabtelėjimo bei lėtesnio tirpimo metu liežuvis papildė netolimas lygumėles priesmėliu,
moliu, aleuritu. Toliau nutekantys vandenys paliko ilgus meridianinės krypties
smėlinius ruožus, vadinamąsias fliuvioglacialines lygumas (Šetekšnõs aukštupys ir
Nasvºs baseinas). Pabaltijo kvartero darinių žemėlapyje ledyno vandenų tėkmės
gerai išryškintos, tiktai fliuvioglacialinis smėlis čia retai skiriamas nuo 12 Vaitiekūnas P. Apie paskutinės ledyno dangos
Pabaltijo teritorijoje struktūrą ir dinamiką, Lietuvos
pratekamų duburių limnoglacialinio
TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija ir
smėlio ir aleurito. Kalvyno kategorijos
geologija, Vilnius, 1974, t. 11.
12a
žemėlapyje menkai tipizuotos ir dau- 12b Basalykas A. Lietuvos fizinė geografija...
Vaitiekūnas P. Apie paskutinės ledyno dangos
giausia siejamos su ledyno pakraščiu,
Pabaltijo teritorijoje struktūrą ir dinamiką...
ignoruojamas ledoskyrų vaidmuo. Pie 13 Aseev A., Grossvald M., Bronguleev V., Mak
k a v e e v A. Valdai ice sheet of Maximum stage,
tų Lietuvos ledyno fazės pakraščio
Leningrad, 1978.
darinių ruožas tyrinėtojų vedamas nuo 14 В а й т о н и с В. П. Схема деградации последнего
оледенения, 1: 1700 000, Вильнюс–Ленинград.
Kùpiškio beveik į rytus iki Adomýnės, 15 Šliaupa
A. The sub-Quaternary relief of Lithuania
lanku kerta Šetekšnõs senslėnį, pasuka
and adjacent territories, Litologija, Vilnius, 1997, t. 1.
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10 pav. A, C – glacimorfologinis
žemėlapis, rekonstruojantis
nevienalaikius ledyno liežuvius,
jų formuotas vietoves.
Tai V. Vaitonio žemėlapio (C),
panaudojusio vidutinius ir
smulkius lineamentus (paveldimas
gilumines linijas), koncepcijos
pratęsimas ir papildymas Šiaurės
Rytų Lietuvos organogeninių klodų
duomenimis (R. Kunskas, 2002).
B – A. Basalyko ir vėlesnių
geomorfologų ledyno plaštakų ir
liežuvių schema (1965–2002)
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į šiaurės rytus iki Petrõšiškio, vėl į
šiaurę iki Mítragalio šiauriau Rokiškio,
tada į rytus iki Sùbatės. Tas Šetekšnos
arteriją kertantis moreninis lankas yra
tarsi kompromisas tarp stambių ledyno
liežuvių ir ledoskyrų modelių. Šiaip jau
minėtojo Nemunėlio ledyno liežuvio
stabčiojimų padariniai tame žemėlapyje šiek tiek chaotiški. Susivokti gali
padėti anksčiau minėta kartoschema
(10 pav.).

Paslėptųjų formų
klausimas
Rokiškio pakilumai būdingi senslėniai, įvairūs eroziniai įrėžiai pagal
A.Šliaupos koncepciją atsispindi ir pokvarteriniame devono sluoksnių paviršiuje. Tie apibendrinimai bendrajai
geomorfologijai yra vertingi. Tai tarsi
upyno sistema, gal ir ne visai darni, gal heterogeniška (nevienakilmė),
tačiau kai kurias upyno magistrales
galima lyginti su šiandieniu upynu
(11 A pav.). Kol dar nėra sukurtos
aiškesnės palaidotųjų slėnių indikacijos ir tipologijos, daugelis tyrinėtojų
tenkinasi bendru paleoįrėžių, paleoslėnių
arba palaidotų senųjų slėnių terminu.
Tačiau jis apima ir tarpledynmečių
upyno slėnius, ir ilgųjų ežerų – rinų
arba lovių, ir ledyno tunelio upių užpildytas formas, ir atslenkančio ledyno
įsiveržimus į upių slėnius. Taip pat
nenustatytas neogeno upių slėnių ir
jų tarpuslėnių išlyginimas pirmųjų ledynmečių laiku. Ledyno ardymo arba
egzaracijos tyrimai turėtų atsižvelgti
į šoninės upių dinamikos ir erozijos
reiškinius, ypač vandeningųjų laikotarpių darbą. Kartais tikėjimas senųjų įrėžių paleohidrologine verte, kai
nesukurta giluminių slėnių morfotipų
sistema, gali priminti tikėjimą Marso
kanalais.

11 pav. A – palaidotųjų glacigeninių įrėžių ir
senslėnių tinklas rytinėje Lietuvos dalyje pagal
A. Šliaupą (4997, 2000). B – pokvarterinio
paviršiaus pakopos ir jų sąryšis su ledyno
kraštiniais dariniais (A. Šliaupos ir A. Basalyko
koncepcijų palyginimas, 2000)
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Kai kurios palaidotos neigiamos formos tirtos ir detaliai. Erozinių įrėžių ir
glacigeninių rinų kilmės bendrybes gana nuodugniai tyrė J. Satkūnas.16
A. Šliaupa plėtojo dar vieną įdomią koncepciją, šeštajame dešimtmetyje
brandintą kai kurių Rygos ir Maskvos geologų, neotektonikos specialistų. Tai pokvarterinio reljefo pakopinis charakteris. Viena, jis paaiškinamas tų pačių tektoninių
lūžių sąlygotomis didelių blokų skirtingomis dinaminėmis savybėmis16a: skirtingu kilimo ir grimzdimo laipsniu, kryptimi bei tendencija. Kita vertus, jį lėmė
skirtingas, nevienodas įvairių vietovių skirtingos nuosėdinės dangos atsparumas
paleogeno ir neogeno upyno erozijai. Rokiškio ir Utenos pakopa (11 B pav.) yra
Rytų Lietuvoje pakiliausia. Devono periodo jūrų dolomitai, smiltainiai, moliai ir
smėliai čia aptinkami net 60–80 m NN aukštyje (14 pav.).

Geomorfologinis vietovaizdžio pagrindas
Kamajų apylinkės ir gretimų vietovaizdžių bruožai apibūdinami šešeriopais geomorfologiniais mikrorajonais, Vakarų aukštaičių plynaukštės elementais
(A. Basalyko geomorfologinio rajonavimo sistema). Vakariniame pakraštyje plyti
Skåpiškio moreninė lyguma, ryčiau, Nemunėlio baseine, ji pereina į vadinamąją Salÿ – Čedasÿ moreninę lygumą su ledyno vandenų apskalavimais, smėlio
padengimais. Dar ryčiau 110–130 m lygyje yra Kamajų moreninė plynaukštė, o
šiaurės rytų kryptimi – Rokiškio plynaukštė. Orografiškai dar aukščiau ir daugiau
į rytus randame Jūžintÿ kalvotą moreninę aukštumą. Ji iš vakarų užsklendžia
didelį Dusetÿ ežerinį duburį.
Minėti vietovaizdžiai yra labai susieti trijų tranzitinių vandenų tėkmių,
ledynmečio ir poledynmečio (pleistoceniniai ir holoceniniai senslėniai): Audrõs
arterija per vakarinę Dusetų duburio pusę, Šetekšnos arterija per Jūžintų, Kamajų
kalvyno ir Skapiškio lygumos kaskadą. Kalvyno šlaitą ir Rokiškio plynaukštę
perkerta ir trečias arterinis senslėnis – Nemunėlio aukštupys. Pačiame senslėnių
suartėjimo mazge ir įsikūrė senovinis Panemunėlis, hipotetiškas sėlių genčių žvejų
ir upininkų miestelis. Ten, kur Šetekšnos senupė kerta neaukštą Kamajų gūbrį ir
priartėja prie Petriošiškio ežero, nuo seno egzistavo Kamajų miestelis.
Lakoniškas vietovių bei mikrorajonų apibūdinimas pateiktas A. Basalyko
nustatytose reljefo kategorijose, sudarančiose geomorfologinio žemėlapio sistemą
arba legendą (8 pav.).17
Šetekšnos vidurupio baseine abipus senslėnio plyti pamatinės morenos
lygumos. Vietovaizdis pavadintas Skapiškio vardu, miestelio, esančio tos lygumos viduryje. Lygumos rytiniame pakraštyje kadaise būta raiškesnių pakraštinių
moreninių darinių, tačiau ledynmečio pabaigoje jie buvo aplyginti tvinstančių
vandenų. Taip liko stambiai banguotos, vietomis kloniuotos įlomėtos lygumos
reljefas. Įlomėse susidarė pelkės.
Toliau į rytus nuo Šetekšnos vidurupio matyti vis platesni smėlingi ir prie
smėlingi fliuvioglacialiniai (ledynupių)
kloniai bei slėsnumos, ypač Šetekšnos 16 Satkūnas J. Gelmių geologinio tyrimo, naudojimo ir
apsaugos problemos Lietuvoje, Vilnius, 1994.
ir Nemunėlio takoskyroje. Nemunėlio
16a
Šliaupa A. The sub-Quaternary relief of Lithuania ...
vidurupyje šiauriau Panemunėlio lygu- 17 Basalykas
A. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis,
ma ne tik banguota, bet ir neryškiai
Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981.
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12 pav. Kamajų ir gretimų apylinkių, Šetekšnos ir Nemunėlio aukštupių rininių ežerpelkių
bei upių slėnių žemėlapis. Taškinės linijos žymi glacigenines rinas, dantyti pelkių kontūrai –
brandumo pasiekusias pelkes – aukštapelkes. Punktyrinės linijos vestos per geologinių profilių
vietas. Skaičius – pelkės numeris Lietuvos durpynų kadastre

pakopėta, matyti smėlio ir priesmėlio ploteliai, palikti ledyno tirpimo tvankų,
užkloti ant dugninės morenos priemolio. Vietovaizdis daugely vietų išsaugojo
eglingus pušynus. Pats Nemunėlio tarpuslėnis dažnai raižomas įlomių, rinų (ledyno įrėžtų lovių), klonių, kurie savo formas išryškino, pradubo jau ankstyvajame
poledynmetyje. Bendras vaizdas – įlomėta priesmėlinga lyguma.
Į rytus reljefui aukštėjant 130–160 m, kalvagūbriai statėja, vietovaizdis įgauna
stambiai ir lėkštai gūbriuoto duburiuoto priemolingo krašto pavidalą. Jis tipizuojamas, siejamas daugiausia su Kamajų miesteliu. Ant gūbrių daugiausia ariamų
laukų, o kloniuose ir duburiuose – pievos ir ganyklos.
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Panemunėlio rytinėje pašonėje, pačioje Audros ir Laukupºs takoskyroje,
pakraštinių ledyninių darinių – kalvų reljefas smulkesnis ir pasižymi nedidelėmis
ledyno laikų ežervietėmis, duburiais (Rokiškio vietovaizdis). Smėlinguose duburiuose pasitaiko ir kopų gūbrelių.
Dar aukščiau (140–160 m) pakylantis Jūžintų kalvoto vietovaizdžio reljefas yra
daubotas priemolingas, vietomis suraižytas įlomių, netgi plačių duburių, gana dažnos
glacigeninės rinos. Visos neigiamos formos užpelkėjusios, išskyrus Jūžintų riną.
Šetekšnos ir Nemunėlio senslėniai ir artimieji paslėniai turi ozų likučių.
Ledyno vandenys, tekėdami ledo tuneliais arba plyšiais, paliko smėlių ir žvyrų
sluoksnyną. Dabar tai dažniausiai ištįsę, senslėnio krypčiai lygiagretūs gūbreliai
ar tiesiog vientisi senslėnių šlaitai. Ozai dabar sparčiai nyksta, nes eksploatuojami
kaip statybinė ir kelių pylimo medžiaga (9 pav.). Smėlėtus lygius fliuvioglacialinius
laukus krašto artojai jau nuo seno pritaikė soroms ir grikiams auginti (10 pav.).
Nemunėlio ir Šetekšnos tarpuslėnyje lygumos pasižymi nevienodu ledyno vandenų
apskalavimo laipsniu, o slėsnesnių vietovių dirvožemiai, ypač toliau nuo slėnio,
linkę glėjėti ir pelkėti. Ledyno vandenų paliktos pakopėlės, nedidelės terasos
(0,7–1,5 m) matomos daugelyje lygumos vietų. Tačiau pagrindinės ežerinės kilmės
pelkės, kaip aiškėja, subglacialinių rinų persimainymo formos, telkiasi senslėniuose,
visai netoli jų arba lomose ir raguvose, hidrografiškai susijusiose su Nemunėlio
ir Šetekšnos senslėniais. Užtat dabar iš nemenko rininio ežeryno teliko tik keli
stambesni ežerai (12 pav.).

Kvartero storymė, jos santykis su pokvarteriniu
paviršiumi. Glacigeninių įrėžių ir senslėnių vieta
Šį darbą iliustruoja keli geologiniai profiliai per Kamajų kraštovės kvartero
sluoksnių storymę (E-F, N-O, U-V, I-K) ir dar du palyginamieji profiliai Utenos
aukštumos šiaurinėje dalyje, Debe¤kių kraštovėje. Bendros submeridianinės krypties
profilis E-F kerta plynaukščių vakarinį pakraštį. Trys ŠV-PR krypties profiliai skirti
kalvyno pakraščio pakopiškumui, kilimui išreikšti. Kartu jame matome Šetekšnos
aukštupio ir vidurupio senslėnio priklausomybę nuo geologinių struktūrų.
E-F profilis gana vaizdžiai paryškina didelę pokvarterinio paviršiaus sąskaidą. 32 km ruože aptinkame keturis siaurus devono kristalinių uolienų: dolomito,
molingų klinčių ir smiltainių – siaurus stuomenis ar skiauteres. Stuomenis, kurių
aukštis siekia beveik 100 m NN (absoliutų aukštį, aukštį nuo jūros lygio), vieną
nuo kito skiria gana platūs įrėžtiniai senslėniai. Šių dugnas nuo kristalinių stuomenų paviršiaus yra giliau nei 80 m. Šetekšnos proslėnis (periodiškai atsikuriantis
slėnis) yra tik 46 m giliau už stuomens paviršių, o platus Nemunėlio proslėnio
dugnas hidrogeologiniais gręžiniais nepasiektas. Jis gali būti žemiau 20 m NN.
Laukupės proslėnio gylis apie 40 m. Su Dvíragio (Salÿ) ežero pokvarterine įdauba
siejasi net 10 m NN Kurkliìčių proslėnis. Vidurinio ir vėlyvojo ledynmečio priemolio sluoksnius perskiriantys stori smėlio kompleksai, atrodo, yra pasikartojančios
(permanentinės) įdaubos vietos, kuri užnešta 10–30 m storio smėlio kompleksu.
Smiltaininiai kyšuliai ledyno sraute galėjo būti savotiški vandentalkos pretekstai, židiniai ar net bazės. Antai Žvýgupio baseine ties Neviìriais aptinkame
6–10 m storio priesmėlio sluoksnyną, įsiterpusį į vėlyvojo ledynmečio sluoksnius.
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13 pav. Vakarų aukštaičių plynaukštės platuminis geologinis profilis E–F (žr. 12 pav.).
Sutartiniai ženklai: 1 – moreninis priemolis su žvyru, rieduliais ir smėlio
prosluoksniais, 2 – moreninis priesmėlis, 3 – smulkus smėlis, 4 – įvairiagrūdis smėlis,
5 – žvyras su gargždu, 6 – molis, 7 – ežerų sapropelis (molinis, smėlinis,
karbonatinis, detritinis), 8 – žemapelkių durpės, 9 – aukštapelkių durpės, 10 –
smėlingas molis, 11 – aleuritas, 12 – molis iš pokvarterinių sluoksnių, 13 – klintys,
14 – molingos klintys, 15 – dolomitas, 16 – klintingas dolomitas, 17 – smiltainis,
18 – kreida. D2, D3 – vidurinis ir viršutinis devonas (vidurinis ir vėlyvasis);
Q1, Q2, Q3 – apatinis, vidurinis ir viršutinis kvarteras; HCO3/SO4 15 –
hidrokarbonatų ir sulfatų kiekis tarpsluoksniniuose vandenyse mg/l
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Kitas įdomus faktas: ties Šetekšnos Panemunėliu (Panemunėlio geležinkelio stotimi)
pragręžtas 2–5 m klinčių klodas, įsiterpęs į minėtus priemolio sluoksnius. Tai gali
būti vėlyvojo ledynmečio pašiltėjimo, greičiausia Danės tarpstadijinio laikotarpio,
Šetekšnos pratekamo ežerėlio nuogulos. Tokiu atveju Šetekšnos senslėnis turėtų
bent 45000–50000 metų amžiaus paliudijimą. O Nemunėlio proslėnio vaidmuo
ledyno srautų judėjime galėjo būti dar didesnis, nes 6 km pločio proslėnis tarp
Panemunėlio ir Sachåros pelkės vietovės turi ledyninės įdaubos pobūdį. Kristalinių
stuomenų šlaitų statumas bylotų apie ledyno lobo (siauro liežuvio) slinkimą iš
šiaurės vakarų ar vakarų. Panašus proslėnių kalibravimas teikia medžiagos apie
ledyno lobų galimą (rekonstruojamą) storį. Panemunėlio kraštovės atveju ledyno
lobų storis siekė dešimtis metrų, bet neviršijo 100 metrų.
Dolomitinis stuomuo, aptiktas ties Rokiškiu ir Dãrgiais, yra susijęs su ledynupės (fliuvioglacialiniu) srautu panašiai kaip Dviragio ežero dubenyje. Tiktai
ledynupė tekėjo tarp ledyno liežuvių. Vidurinio ledynmečio (Medininkų) pabaigoje
ledyno vandenys paliko net 8–15 m smėlio storymę. Vėlyvojo ledynmečio (Baltijos)
vidurio tarpstadijinis pašiltėjimas (Danės?) ties ta vieta paliko tik 3–5 m storio
smėlynų. Įdomu, kad ties Rokiškio aukštumėle vėlyvajame ledynmetyje palikta
net 30–40 m moreninio priemolio. Autorius linkęs manyti, kad tokia priemolio
akumuliacija susijusi su ledoskyrine Rokiškio plynaukštės padėtimi, taigi smėlingo
ir žvyringo priemolio krovimu tarp dviejų ledyno liežuvių, o didžiojo ledyno
antslinkio metu – tarp ledyno srautų. Tokiai nuomonei neprieštarauja ir Rokiškio –
Bajõrų ruože gręžinių aptiktas 8–10 m storio smėlynas, užkrautas ant priemolio
sluoksnių. Gali būti, kad tai vėlesnis pasitraukiančio ledyno veiklos padarinys.
Šiame E-F profilyje kertami senslėniai ir glacigeninės rinos beveik visi orientuoti šiaurės vakarų kryptimi, kitaip – yra vakarlinkiai (diagoninės kategorijos), tai
yra būdinga pačiam Aukštaičių aukštumos šlaitui. Vakarlinkiai yra Kurkliìčių ir
Dvíragio ežero rinos, neryški Žvýgupio senslėnio rina, Sietuviškio ežeras, Šetekšnos
ir Nemunėlio suslėnintos ežerpelkės, Laukupºs senslėnis ir Dãrgių rina – ežerpelkė. Šios krypties rinos – senslėniai hipotetiškai, o vietomis ir giluminių gręžinių
parodymu bei principine A. Šliaupos neotektoniškai aktyvių zonų schema, susieti
su šiaurės vakarų krypties diagoninėmis zonomis. Meridianinės krypties zonos
būdingesnės į vakarus nuo Panemunėlio ir į rytus – Jūžintų ir Dusetų linijose.
Šiaurės rytų krypties arba rytlinkės (diagoninės kategorijos ) rinos daug dažnesnės
į rytus nuo Panemunėlio, aukštumos šlaite.
Į rytus aukštėjančiame N-O geologiniame profilyje, kertančiame lygumą,
plynaukštę ir aukštumą, matome ne mažesnę už vakarinių profilių pokvarterinio paviršiaus sąskaidą (14 pav.). Į akį krenta nestora lygumų moreninė danga
(16–20 m). Kontrastingai storas kvartero sluoksnynas ties plynaukšte – 60–80 m,
o ties Jūžintų ežeruotąja aukštuma – net 130–140 m storymė.
Lygumoje į viršutinio devono dolomitus ir smiltainius giliau už 35 m NN
įsirėžęs menamas Pralėvens senslėnis netoli Obìlių. Prie Sriubíškių neaiškios kilmės įrėžis V. Skuodžio siejamas su cheminiu karstu (šiame profilyje neparodytas,
tačiau primena Nótigalės ežerų duburius). Šetekšnos proslėnis profilio kertamas
ties Panemunėliu ir ties Rùdžiais. Giluminiai sluoksniai parodo apyvienodį pro
slėnio įsirėžimą į viršutinio devono smiltainius, aleuritus ir smėlius ligi 40 m NN
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14 pav. Ilguminis
(V–R) geologinis
profilis N–O
(žr. 12 pav.)

lygio – būdingo lygio tiek Nemunėlio, tiek ir Šetekšnos proslėniams. Proslėnius ir
tarpuslėnį užpildanti kvartero nuogulų masė sudaryta iš įprastų dviejų kompleksų
(Q2, Q3). Gana ryškus vėlyvojo ledynmečio tarpstadijinis smėlio kompleksas, įterptas į moreninį priemolį. Matyti dar du vėlesni ledynupės smėlio apnašai. Taigi
vėlyvasis ledynmetis plynaukštėje išreikštas keturiais akumuliacijos kompleksais.
Vientisesnė moreninė storymė slūgso ties Jūžintų aukštuma (Mick¿nai, Neli¿biškis).
Plynaukštės ir Jūžintų aukštumos šlaito moreninė storymė savy talpina fliuvioglacialinius tarpusluoksnius, pasitaiko 3–6 cikliškų vandenų plūsmų tarpmoreninių kompleksų (smėlis – žvyras – gargždas – žvyras). Vietomis aukštumos šlaite
fliuvioglacialinis 10–20 m sluoksnynas nėra pertraukiamas priemolio sluoksnių,
tai matyti Samånių miško karjere (15 pav.).
Rininių įrėžių ir slėnių šlaituose ligi šiol yra išlikusių stambių riedulių.
Stambiausieji saugomi kaip gamtos paminklai, dažnai turi tikrinius vardus. Ta-
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15 pav. Samanių
karjerai ir žvyrynas į
šiaurę nuo Šetekšnio
ir Šetekšnėlio ežerų.
Aut. nuotr.

čiau vidutinio dydžio riedulynai pastaraisiais amžiais jau buvo panaudoti dvarų
pastatuose (16 pav.).
Neplati Jūžintų ir Gačioniÿ ežerų rinos įdauba pasižymi labai storu fliuvioglacialiniu užpildu. Paežerėse tą smėlinį kompleksą paslepia nestora priemolio
danga, matyti, paskutinio ledyno lobo iššliaužimo pasekmės. J¿žinto duburys turi
slaptuosius savo archyvus. Vakarinėje Jūžinto ežero pusėje smėlio sluoksnyne aptinkami gana neploni (2–4 m) sapropelio ir durpių sluoksniai. Jų periodizavimas,
datavimas dar problemiškas. Stratigrafiškai jie gali atitikti ir Danės tarpstadiją,
tačiau dėl organogeninių sluoksnių storumo gali būti ir Merkinės tarpledynmečio
rininės ežerpelkės darinys.
Toliau į rytus esantis Jūžinto ežero rininis Š–P krypties (žiemlinkis) įrėžis
į viršutinio devono smiltainius ir aleuritus pasiekia net 20 m NN lygį, taigi jis
būtų 110 m santykinio gylio.
Jūžintų rinos apačia užpildyta senojo ledynmečio moreninio priemolio ir
smėlio. Panašiai kaip Dvíragio ežero rinos, Jūžinto ežero įrėžis gali būti siejamas
su kvartero pradžia ar net neogeno laikotarpiu.
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16 pav. A – Buvusio Kamajų dvaro svirnai
ir kumetynai buvo statyti iš Kamajų
kraštovės riedulių. B – iškilus rapakivinis
granitinis riedulys, išsaugotas Baušiškių
šlaite į rininį Audros senslėnį. Aut. nuotr.

Kraštovės plynaukščių ir kalvyno tarpsluoksninių vandenų mineralingumas
ir cheminė sudėtis yra panašūs. Vyrauja 60–100 mg/l hidrokarbonatiniai vandenys
(HCO3). Vietomis nustatyta sulfatinio vandens (SO4) priemaiša. Rokiškio plynaukštės
smėlio sluoksniuose jo koncentracija 10–30 mg/l.
Geologinis profilis U-V, einantis per Sietuvíškį ir Petriõšiškio ežerą, Kamajų
gūbrį ir Šetekšnõs aukštupį, savo pakopomis ir submeridianinėmis lomomis primena toliau į šiaurę tįsantį šlaitą (17 pav.).
Išsiskiria tik Petrošiškio vietovė, išsaugojusi labai aukštą ir statų devoninį
molingą ir smiltainingą gūbrį. Gūbrio plotis siekia vos 3 km.
Paleogeografinėje retrospekcijoje, grįžtant į klimatinio optimumo, atlančio klimatinio laikotarpio laikus prieš 4000–5000 metų, tada turėjo baigti rėžtis
aukštumos šlaito upeliai netoli Petrošiškio ir Rùdžių. Tai Žvýgupis, Kisiìlupis,
Šetekšnâ, Luolýs, Adamėlis ir Krýlių upìlis, tekantys šiandien ekscentriškai, į
visas pasaulio šalis. Petriošiškio ežero lygis ir akvatorija galėjo siekti devoninių
molių sluoksnyną apie 90 m NN aukštyje. Toks upelių ekscentras kartu su labai
žuvingu ežeru galėjo lemti Kamajų gyvenvietės atsiradimą dar mezolito pabaigoje
ir neolito pradžioje.
Šetekšnos aukštupio ruože tarp Kamajų ir Šetìkšnio ežero profilyje galima
išskirti bent keturis vandenlaidžius sluoksnynus, nuolat maitinančius Šetekšnos
upelių tinklą, o kai kur Lėškupio slėnyje atsiveriančius šaltiniais ir pelkėmis.
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17 pav. Ilguminis
geologinis profilis
U–V per plynaukštės
šlaitą ir aukštumos
gūbryną (žr. 12 pav.)
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18 pav. A – status
Šetekšnos senslėnio
šlaitas ir pelkinis
slėnio dugnas.
B – Mickūnų – Čižų
gūbrį kertantis upelis,
Šetekšnos intakas. Aut.
nuotr.

19 pav.
A – plynaukštė apie
Rudžius.
B – Šetekšnos
senslėnis žemiau
Gučiūnų. Aut. nuotr.

42

G A M TA

20 pav. A – pakopos
tarp Mickūnų ir
Čižiškio.
B – Čižiškio
miškėtosios lomos.
Aut. nuotr.

Panašus į Petriošiškio minėtą struktūrą ties Pílkėnais iškyla labai status
smiltaininis devono stuomuo, matyti, ledynmečiais padėjęs meridianinei Jūžintų
aukštumai formuotis.
18–22 pav. nuotraukose galima matyti visą plynaukštės ir aukštumos šlaito
pakopų ir lomų spektrą. Jų tįsa daugiausia submeridianinė, kartais ir meridianinė.
O jų formavimosi mechanizmas iki galo nėra aiškus. Autoriaus nuomone, pakopų
horizontalumą, paviršiaus glotnumą, priesmėlingumą lėmė periodiškai pasikartojanti
plastiškų ledyno lobų akumuliacija. Vandens perteklius lėtokai pasišalindavo į
pietus tekančiais upeliais – nasvėmis. Čia autorius vartoja apeliatyvo arba geografinio vietovardžio rango nusipelniusio vietinio upelio vardą, kuris, beje, pasitaiko
ir Dauguvos, ir Velikaja baseinuose; nasvėmis vadinami nuo aukštumos į pietus
tekantys upeliai. Geriausiai pakopėtumas matyti Lėškupio baseine, panašiai kaip
Nemunėlio aukštupyje apie Turdvarį. Tam tikro lobinio pakopėtumo matome ir
Nevėžio lygumoje (žr. Raguva, Vilnius, 2001 ir Ramygala, Vilnius, 2016).
Kamajų kraštovės pietinis geologinis profilis I-K atspindi neogeno ir kvartero pradžios reljefo sąskaidą, erozinius tektoninius įrėžius ir su jais sutampančius
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21 pav. A – Lėškupio
aukštupio lomos.
B – Lėškupio
aukštupys. Aut.
nuotr.

šiuolaikinius senslėnius ir rininius ežerus. Iki 20 m NN 5 į viršutinio devono
molius yra įsirėžęs Šetekšnos proslėnis (likslėnis), Dviragio (Salų) ežero įrėžis.
Žemiau jūros lygio įrėžta žiemlinkė megarina sutampa su didžiuoju Sartų
ežeru. Kiek menkesni, tačiau amžiumi ankstyvąjį ledynmetį siekiantys įrėžiai yra
ties Duokiškiu (Úosinto ež.), ties Čiãuno, Límino ir Žîego ežerais (23 pav.).
Šiame geologiniame profilyje labai status 35–40 m reliatyvaus aukščio smiltaininis viršutinio devono gūbrys stūkso ties Kalviais. Tai to paties Panemunėlio – Neviìrių – Petrõšiškio – Kalvių meridianinio ledyno egzaracinio devoninio
gūbrio tęsinys. Vietomis kiek pažemėdamas, gūbrys į pietus nutįsta iki Šventosios
vidurupio ir toliau. Šventoji jį kerta ties But¸nais 70 m NN aukštyje. Nuodugnūs
kvartero geologų tyrimai nustatė, kad Butėnų tarpledynmetyje, daugiau negu
prieš 300 000 metų, Pra-Šventoji ties šia vieta drenavo (ištekino) didžiulį ežerą
(Bitinas A., 1984). Tuo būdu liekaninis devono gūbrys galėjo išlaikyti patvenktą
stambią akvatoriją.
Lyginant Utenos aukštumos (24 pav.) ir Sėlių aukštumos (14, 17, 23 pav.)
geologinius profilius matyti moreninių gūbrių ir tektoninių įrėžių moreninių užpildų
sedimentacijos periodiškumas. Ypač gerai stratigrafinė įvairovė matyti Varkùjų ir
Kil¸viškių kalvarų gręžiniuose (24 pav.). 240 m kvartero storymė ties Kilėviškiais
priskiriama mezopleistocenui ir neopleistocenui (gII-gIII), turi 9 fliuvioglacialinius
tarpmoreninius sluoksnius, o tų pačių ledynmečių dariniai ties Varkujais – 7–8
tarpmoreninius gargždo, žvyro, smėlio, aleurito sluoksnius. Tiek Kamajų kraštovės
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22 pav.
A – Šetekšnos
aukštupys apie
Radžionis. B – Raugų
laukai prie Šetekšnos
aukštupio. Aut. nuotr.

kalvyne, tiek ir Debeikių plynaukštės morenos storymėse aptinkama priesmėlio bei
smėlingo žvyro daugybė tarpusluoksnių. Moreninėse įdaubose ir lomose moreninio
priemolio sluoksniai būna gerokai plonesni (2–10 m; 24 pav. Duokiškio gręžinys 1605).
Apibendrinant ledyno akumuliaciją, galima teigti, kad moreninė ledyno
liežuvių veikla buvo ryškiai daugiafacijinė, šimtmečių ir dešimtmečių ledyno
aptirpimų ir vandens nešamų tirpsmo produktų persisluoksniavimų. Vėlyvajame
ledynmetyje retai pasitaikydavo vienodo storio ir vienodžiau akumuliuojančio
ledyno plaštakų. Geomorfologiškai Kamajų ir Čižÿ gūbriai Utenos aukštumos pakraštyje, kaip ir Varkųjų ir Kilėviškių gūbriai, yra tarpinis genezinis darinys tarp
ozo, formuoto poledinių upių, ir ozokeimo, sukrauto ledyno dangčiui atsidarius
(tai buvo būdinga Nev¸žio lygumai).
Tokias moreninės ir fliuvioglacialinės kaitos sąlygas, matyt, sudarė dvejopų
ledyno plaštakų poveikis – inertiškos užsibuvusios Nevėžio plaštakos likučių į
vakarus nuo Šetekšnos senslėnio ir tolydžio atsinaujinančios Šventosios vidurupio
plaštakos. Pastarąją periodiškai apribodavo Šetekšnos – Jarõs, Úosupės – Nasvºs
ir Audrõs – Šventosios ledyno vandenų srautai (10 pav.).
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23 pav. Geologinis
profilis I–K per
pietinę kraštovės dalį

Sėlių aukštumos pietinės dalies reljefo fragmentas tarp Šetekšnos senslėnio
ir Šventosios vidurupio su žvaigždiško įrėžių ir rinų mazgu ties Paščio ežeru
neblogai iliustruoja trijų krypčių santalką šioje aukštumoje (25 pav.). Tarp rininių
formų ypač išsiskiria vakarlinkė Uosintõs – Duõkiškio – Norva¤šių – Ža¤biškės rina.
Poledynmetyje rina regeneravo į Úosinto, Prõčkių, Nóniškio, Čiūte¤kio,
Mom¸niškio, Pakaµnių ir Narupio ežerų grandinės dubenis. Pati rininė grandinė
buvo mezopleistoceno darinys, kilme artimas lygiagrečiai Våzajo, Vazajºlio, Čiãuno,
Påščio ir Iµgio ežerų rinai tarp Raugÿ ir Lika¹čių.
Paskutiniojo ledynmečio pabaigoje tirpsmo vandenys tekėjo į pietus tiesiau.
Įdomu, kad fliuvioglacialinę trasą galima atsekti nuo pat Nemunėlio aukštupio
pro Ruõpiškį, Påšilę, Pémpiškį, Luõlio ežerą, Vilkìliškį, Våštakus, Kari¿nus iki
žiemlinkio Šetekšnõs intako Uosintõs (dabartinio tvenkinio). Toliau srovė veržėsi
pro Gaveikiùs, Duõkiškį, Kustâs, Vilučiùs, Mik¸nus, Kušliùs, Gýliškes ligi pat
Šventosios didžiosios magistralės. Poledinė vandentaka anuomet pasinaudojo iš
mezopleistoceno paveldėta rina, o šalialedininis (lateralinis), ozokeiminis nutekėjimas į pietus praskynė tiesesnį kelią.
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24 pav. Geologiniai profiliai išilgai glacigeninių rinų ežerų (ŠV–PR) Debeikių ir Šiaudinių
apylinkėse, Utenos aukštumoje. Ši aukštuma savo kilme yra homogeniška Sėlių aukštumai
ir Kamajų plynaukštei (pagal V. Vonsavičių, P. Šinkūną ir A. Jurgaitį, 1987).
Ženklai: 1 – gręžinio vieta, 2–3 – moreninės nuogulos, 4 – rieduliai, 5 – gargždas,
6 – žvyras, 7 – smėlingas žvyras, 8 – smėlis, 9 – aleuritas, 10 – molis,
11 – tarpledynmečio nuogulos (organinės), 12–13 – pavyzdžių ėmimo vietos

25 pav. Sėlių aukštumos pietvakarinės dalies (tarp Jaros ir Šventosios senslėnių) reljefas.
Tai Duokiškio ir Rimiškių pakilumos, Duokiškio – Norvaišių rina (ŠV–PR), Maleišių ir Nasvės
submeridianiniai likslėniai (vokiško – lenkiško XX a. pradžios topografinio 1:100 000 žemėlapio
fragmentas)
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26 pav. Kamajų kraštovės
geomorfologinės ypatybės. A – Kamajų
ir gretimų kraštovių Šetekšnos
aukštupio baseine geomorfologiniai
bruožai pagal A. Basalyką (1962, 1967,
1981). Sutartiniai ženklai: 7 – stambiai
kalvotas gūbrėtas pakraštinių ledyno
derinių reljefas, 9 – vidutiniškai
kalvotas gūbrėtas reljefas,
11 – smulkiai kalvotas reljefas,
20 – pamatinė moreninė lyguma,
27 – fliuvioglacialinė lyguma,
30 – senovinių deltų banguota lyguma,
32 – ledyninių ežerų lyguma. Tamsieji
pailgi taškai – ledyno pakraščio gūbrių
likučiai, dvigubi punktyrai – senslėniai.
B – Pabaltijo kvartero dangos žemėlapio
1:500 000 fragmentas.
Storas punktyras –
ledyno Pietų
Lietuvos fazės
kraštiniai dariniai,
dantyta linija –
Nasvės klonio
(likslėnio)
rytinis šlaitas.
C – konglomeratinių
sluoksnių likučiai į
šiaurę nuo Užpalių,
vadinamoji
Šeimyniškių
atodanga –
skirtingos cheminės
sudėties poledinių
ežerų jungties vieta,
vadinta „konglomeratų
vartais“ ant
Šventosios senslėnio
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Bet ir poledynmetyje vyko termokarstinės pradubos (tirpstant palaidotiems
ledo gabalams). Šis smėlėtas Nasvºs senslėnis buvo daubų sutraukytas, performuotas (25 pav.).
Šiam fliuvioglacialiniam srautui į pietus dėmesys skirtas jau A.Basalyko
geomorfologiniame žemėlapyje (26 A pav.) ir vėlesnėje geomorfologinėje koncepcijoje (26 B pav.).
Šventosios vidurupio aukščiau Užpålių raida dar ganėtinai mįslinga. Vandenys
pro Sartÿ ir Påščio ežerus veržėsi po ledynu ne kartą; tai vyko ir paskutiniam
ledynui traukiantis. Neseniai atradome svarbų poledinių ežerų skirtingos cheminės
sudėties, nevienodo hidrocheminio režimo argumentą – konglomeratinius sluoksnius senslėnių pakraščiuose. Tai šviežių tirpsmo vandenų ir šarmingų poledinių
ežerų kontakto vieta. Karbonatingi polediniai slėgežeriai buvo linkę atsitverti,
palikti konglomeratų iš žvyro ir gargždo vartus, įvairias užtvankas (26 C pav.).
Tai atitikdavo ledyno tirpimo stagnacijos, periodiško klimato atšalimo laikotarpius.
Konglomeratų vartų galeriją galima aptikti Kernavºs slėninio duburio pakraščiuose.

Ežeryno ir upyno paveldas iš tarpledynmečių.
Jo kaita poledynmetyje
Vakarlinkės rinos, arba ŠV-PR krypties įrėžiai, kvartero sluoksniuose yra
būdingos visam Aukštaičių aukštumos vakariniam šlaitui daugelyje kraštovių:
Žióbiškio, Rõkiškio, Panemunºlio, Kazlíškio, Kamajÿ, Jūžintÿ, Dusetÿ ir Užpålių.
Poledynmetyje jos patyrė sedimentacinę, termokarstinę ir erozinę raidą, gana savitai modifikavosi (12 pav.).
Piečiau Panemunėlio miestelio išilgai senslėnio tįso 2 km ilgio Panemunėlio
pelkė (195; 56 ha). Ji yra Panemunėlio kraštovėje, tačiau mums įdomi savo poledynmetine raida. Nepaisant senslėnio platumo (200–250 m), ant smėlio ir molio –
ledynmetinės upės palikto pėdsako holocene (poledynmetyje) – labai ilgai, ligi
istorinių laikų, vingiavo ežeras ir suklostė net 6–8 m sapropelio. Jis juostuotas,
detritinius dryžius įvairina karbonatų ir molio prosluoksniai. Ežero pakraščiuose
siauros pelkės suklostė 2–4 m nendrinių ir įvairiažolių durpių. Ši miestelio pelkė
yra tarsi vakarlinkių daugiakilmių pelkių etalonas. Išskirkime etapus ir nuosėdų
kompleksus: A – glacigeninė rina, palaidota po nestoru moreniniu priemoliu; B –
su rinos lėkšta praduba sutapęs tranzitinis senslėnis ledynmečio pabaigoje, palikęs
smėlį, žvyrą ir ežerinį priemolį; C – termokarstiškai atsikūręs, pradubęs palaidoto pomoreninio ežero ledui ištirpus, holoceno naujasis rininis ežeras, Nemunėlio
pratekamas; D – pratakus ežeras, sapropelio nusekinamas, tolydžio virsta pelke.
Panašus glacigeninio įrėžio keturtapiškumas (keturtaktis ežerų ciklas) būdingas
daugeliui šio krašto ilgųjų pelkių, tačiau vakarlinkėmis pavadintoms ežerpelkėms
ypač būdingas. Dar primename, kad vakarlinkėmis vadiname ŠV–PR krypties ilgas
rinines pelkes, o rytlinkėmis – ŠR–PV krypties. Abi kryptys – diagoninės tektoninių
lūžių kategorijos. Kiek retesnės šiose kraštovėse yra žiemlinkės (šiaurės krypties)
meridianinės rinos.
Ruõpiškio pelkė (72; 18 ha), buvusi Alsetõs arba Ruopiškio ežero pietrytinė
dalis, yra patyrusi dar sudėtingesnę negu Nemunėlio senslėnis vandenų tranzitą.
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Poledynmetyje šia ežerviete dabartinio Skroblaus upeliuko proslėniu prasiverždavo
vandenys iš Audrõs senslėnio, iš didžiulio Sartÿ baseino. Ežero, vėliau pelkės
klodas buvo periodiškai apnešami smėlio ir priesmėlio. Ežerinis sapropelis gilokai
paslėptas, tyrinėtojams sunku jį pasiekti per mineralines apnašas. Vis dėlto nuo
viduriniojo holoceno susiklostė 4–5,5 m storio viksvinių ir medienos nendrinių
durpių klodas. Ateityje tyrinėjant ankstyvųjų, mezolito ir neolito upeivių, vėliau
tarpgentinių ryšių vandens kelius, Ruopiškio pelkės klode prasminga ieškoti
dirbtinių vandens įtvarų ir Skroblaus upelio vagos platinimų. Piečiau Pašilºs
vienkiemių galima aptikti kito vandens kelio pėdsakų, kurie veda jau į vakarus
per Alsetõs pelkę į Šetekšnõs senslėnį ties Kraupiškėliais. Nors ši Alsetos ežero
vardu vadinama pelkė yra už gerų 2,5 km nuo senojo ežero, vardo perkėlimą
galėtų paaiškinti prakeliaujančių svetimgenčių vyrų vietovardžių bendrinimas. Iš
tikrųjų Audros – Nemunėlio – Šetekšnos laiviuojama takoskyra buvo nedidelis
trikampis. 40 ha ploto Alsetos pelkė dar yra išsaugojusi 3–5,2 m durpių klodą;
ežerinės nuosėdos perdėm smėlingos.
Išeitų, kad trikampė tranzitinės laivybos takoskyra tarp Rúopiškio ir Skrobliškio yra poledynmečio upių persipylimo paveldas.
Gana įdomios rinos – ežerpelkės tūno Nemunėlio aukštupyje. Mat čia
Nemunėlis teka pietvakarių kryptimi, taigi statmena ilgosioms ežerpelkių ašims.
Paupºs pelkė (154; 16 ha) 2 km į šiaurryčius nuo Ruopiškio išsaugojo net 6–8 m
ežerinės stadijos nuogulų – detritinį ir karbonatinį sapropelį. Kompleksas guli
ant priesmėlio, smėlio ir žvyro. Žvyras lyg ir liudytų poledynmečio tranzitą iš
Sartų – Audros magistralės į Nemunėlio senslėnį. Durpių klodas Paupės pelkėje
irgi neplonas – 4–6 m, durpės daugiausia medienos viksvinės, viksvinės.
Kita panašios situacijos Pal¾šnių pelkė (34; 77 ha) iš ežerinės stadijos
pasiliko nedaug, iki 1,5 m. Storoki smėlio ir žvyro sluoksniai, taigi tranzitas iš
Audros magistralės galėjo būti reikšmingesnis. Pats L¾šnos ežero duburys galėjo
būti pratakaus ledynmečio ežero reliktas. Tą rodytų Sėlýnės miške kyšančios
kopų kupros. Ledynmečio vietinio pratakaus ežero smėlinės pakrantės tada
buvo lengvai perpustomos. Nusekęs apvalainas Lūšnos ežeras liko lėkštas, o
vakariau betįsantis vakarlinkis ežeras, vėliau pelkė, suklostė tik nedidelį durpių
klodą (1–1,6 m).
Lºškupio pelkė (150; 49 ha) plėtojosi vakarlinkėje ežerinėje rinoje, kuria
išilgai teka Šetekšna; taigi Lėškupys – ir senslėninė pelkė. Ežero stadijoje būta
didesnio negu 30 ha ežero, kartu ir gana gilaus, kuriame susiklostė 6–8 m sapropelio klodas. Jis guli ant senesnio ežerinio priemolio. Durpės pelkėse ėmė klostytis
gerokai vėliau negu rininėse Nemunėlio kertamosiose ežerpelkėse – viduriniame
holocene, maždaug prieš 4000 metų. Susikaupė 3–3,5 m viksvinių ir nendrinių
durpių klodas.
Kitoks klodas yra pelkėse, esančiose atokiau nuo slėnių. Antai segmentuotoje, beveik nepratekamoje vakarlinkėje Čýpiškio balų rinoje po dubens atsikūrimo
pavieniai ežerai sukaupė 7–9 m sapropelio klodą. Jis guli ant gerokai senesnio
priesmėlio. Ligi šiol išliko Luõlio ir Luolìlio reliktiniai ežerėliai, tuo tarpu rytinis
rinos tęsinys liko visai kitame vietovaizdyje – ryčiau stūksančiame vidutinkalviame
reljefe. Tai Aukštåkalnių ežeras (23 ha).
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27 pav. Prekvartero palaidotas paviršius. Dabartinio paviršiaus
pagrindiniai orografiniai rajonai: I – Pajūrio žemuma, II – Žemaitijos
aukštuma, III – Vidurio Lietuvos žemuma, IV – Rytų Lietuva.
Prekvartero paviršiaus pagrindiniai orografiniai rajonai: 2 – Pajūrio
žemuma, 3 – Didžioji Lietuvos žemuma, 4 – Lietuvos didžiosios
žemumos įdauba, 5 – Šiaurės Žemaitijos aukštuma, 6 – Rytų
Lietuvos aukštuma, 7 – palaidoti ežerų dubenys, 8 – palaidoti upių
slėniai (pagal O. Kondratienę ir V. Vonsavičių)

28 pav. Kamajų kraštovės ir artimųjų
apylinkių ežerų batimetrija. Tarp rininės
kilmės ežerų dubenų išsiskiria sekloka ir
problematiška Notigalė
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Tuo tarpu Luolio paežerėse susikaupė per 6 m medienos viksvinių ir
alksninių durpių sluoksnynas. Jo durpių mineralingumas nedidelis (iki 10 proc.).
Segmentuota rina išsiplėtė į 460 ha pelkyną, dabar beveik vientisą raistą, tiktai
rytinė dalis buvo nusausinta.
Sietuvíškio ežero (159; 21 ha), dar išlikusio šiame visuotinio pelkėjimo krašte,
vakarlinkis rinos dubuo yra pratekamas upelio, tačiau ežerpelkė nėra tranzitinis
senslėnis. Pati pelkė yra 113 ha. Holocene sapropelio prisikaupė iki 8 m storumo,
durpių klodas gana jaunas, matyt, vėlyvojo holoceno laiko, 2–2,5 m storio. Rinos
šlaitų deliuvinė nuoplova durpėse paliko iki 57 proc. mineralinį komponentą. Tai
jau žemdirbystės periodo sluoksniai.
Kitas pelkynas su vakarlinke rina plėtojosi Audrõs senslėnio bazėje, vadinamosios Balos (39; 404 ha). Ankstyvajame holocene vienu metu buvo nutrūkusi
upės įtaka. Siauras ilgas pradubęs ežeras suklostė 3–5 m sapropelio klodą. Viduriniame ir vėlyvajame holocene pelkė buvo gana nepriklausoma nuo upės, anksti
pasiekė aukštapelkės stadiją bent dešimtadalyje ploto. Žemapelkė paliko irgi 2–3 m
klodą. Dabar dalis pelkės užpilta tvenkinio. Į šią pelkę panašumo turi Lašÿ pelkė
(92; 44 ha), tįsanti Sartų ežero rinos rytiniame krante. Ant dugninio priesmėlio ir
molio susiklostė 4 m sapropelio sluoksnynas. Vėlyvojo holoceno durpių prisikaupė
1,5–3 m, jame fiksuotas ežero lygio svyravimas. Apskritai Sartų ežero raida dar
mažokai ištirta ir paežerinės pelkės yra holoceno archyvai.
Didžiosios pelkės plėtojasi itin senuose, iš rinų paveldėtuose senslėniuose.
Tokia ir Šetekšnõs 193 ha pelkė (42). Dubens apačioje priesmėlio ir molio storymė
apie 2 m, ežero stadija paliko 2–3,5 m sapropelio. Gana vientisas alksninių durpių
klodas – 3–4,5 m, nemažas jo mineralingumas (iki 40 proc.).
Atokiau nuo slėnio esančioje vakarlinkėje Verksnioniÿ pelkėje (45; 55 ha)
sapropelių rasta tik siaurojoje giliausioje dalyje. Seniausias pelkės klodas siekia
4 m storį. Sandara gerokai panaši yra Gintýnės ežerpelkė (153; 23 ha), atsiverianti
į Uosíjos upelį. Čia plynraistinis ir plyninis klodas ant nestorų ežerinių sluoksnių
aptiktas iki 4 m gylio.
Šetekšnõs aukštupio Špókiškio pelkė (52; 116 ha) glūdi siaurame giliame
dubenyje. Ant giluminių priesmėlio sluoksnių sapropelis klostėsi viduriniame
holocene. Viksvinės durpės (iki 6 m storio) periodiškai kaupėsi visus aštuonis
holoceno tūkstantmečius (pagal analogiją su Svėdasÿ apylinkės rininėmis pelkėmis).
Prie Duõkiškio esanti Úosinto pelkė (185; 48 ha) viduriniame holocene dar
tebebuvo rininis ežeras apie 40 ha ploto. Jis suklostė fenomenaliai storą 10 m sapropelio klodą, taigi buvo gana gilus (15–18 m). Vis dėlto ir pelkė paliko 3–4,5 m
plyninių durpių klodą, išsiskiriantį mažu mineralingumu (5–6 proc.).
Į vakarus nuo Jūžintÿ pasitaiko vakarlinkių rinų, nuėjusių ne tik ežerinės
rinos stadiją, bet ir brandžios žemapelkės ir aukštapelkės stadijas. Tokia yra Plônbala
(171; 61 ha) 6 km į vakarus nuo Jūžintÿ ir Nabågiškio pelkė (224; 55 ha) į rytus
nuo Jūžintų. Plônbalės rinoje kadaise būta 36 ha ežero, suklosčiusio 1,5–3 m det
ritinio ir karbonatinio sapropelio. Ankstyvos raidos pelkės dviejuose trečdaliuose
ploto įsikūrė kimininės ir pušies kimininės bendrijos. Aukštapelkės klodas šiandien
storesnis negu 8 m, žemapelkės – 5–7 m. Panašios kilmės Nabågiškio pelkėje būta
jau mažesnio, 15–18 ha ežero, kuris paliko 3–5,5 m sapropelio. Durpių susiklostė
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29 pav. Šetekšnos ir Nemunėlio upėkritų (išilginių profilių) palyginimas

4–6 m. Po melioracijos bumo ir tokios žemapelkės paverstos pievomis. Išsaugota
tiktai greta pūpsanti Zal¾biškio aukštapelkė (43; 74 ha). Ten irgi būta bent 45 ha
ežero, palikusio iki 5 m storio sapropelio klodą. Panašiai solidus ir aukščiau
slūgsančių kimininių durpių klodas.
Rytlinkės rinos. Iki šiol mes apžvelgėme vakarlinkes (ŠV-PR) rinines ežerpelkes. Pažiūrėkime, kuo skiriasi statmenos krypties rytlinkės (ŠR–PV) ežerpelkės.
Hipotetiškai tokių rinų įrėžimo laikotarpis turėjo sietis su kitoniška ledyno padėtimi, greičiausiai – su kitu apledėjimu. Panemunėlio kraštovės vakarlinkės rinos
buvo paveldėtos iš Medininkų ledyno (prieš 120 000–200 000 metų), o rytlinkės,
daug prasčiau atsikūrusios, daugiau fragmentiškos ir segmentuotos, gali ieškoti
gimtadienio dar senesnio, Žemaitijos ledynmečio laikais (prieš 400 000–440 000
metų), taigi dar viduriniame ledynmetyje, arba pleistocene. Tuo atveju, jeigu kas
mėgina rytlinkes rinas sieti su vėlyvojo ledynmečio – Baltijos ledynmečio pradžia
arba stadijomis, tam reikėtų įrodyti ledyno liežuvio atslinkimą iš šiaurės rytų
pusės. Tai būtų sunkiau, nes ledyno srautų kelią vėlyvajame ledynmetyje turėjo
užstoti Da÷gpilio tektoninio kilimo kepurė. Ledynas rinkosi žemiausias Påbaltijo
vietoves, o ledoskyros sutapo su aukščiausiomis.
Robliÿ pelkė (148) netoli Šetekšnos beveik kertasi su gretima Lºškupio rina.
Iš 36 ha pelkės ežerinė dalis sudaro 21 ha, tačiau sapropelio sluoksnis plonas
(0,5–1,5 m) galbūt dėl vėlyvo dubens atsikūrimo. Durpių irgi tik 1,5–2 m.
Neviìrių rytlinkė ežerpelkė (76; 20 ha) turi nestorą sapropelio sluoksnį
(0,5–1 m), tačiau net 6 m medienos viksvinių durpių klodą. Prie Kamajų tįsanti
Čvybala (142; 48 ha) turi apie 30 ha ežerpelkės klodą: 8–9 m sapropelių, 3–4,5 m
durpių klodas. Gilaus ežero pradubimas holocene galėjo būti susijęs su giliu
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30 pav. A – šiaurinė
Kamajų kraštovės dalis
šiandien.
B – Šetekšnos
senslėnis ir
kanalizuota upė ties
buvusiu Naujasodės
kaimu (pagal Google
Earth medžiagą)

Petriõšiškio ežero ir pelkės kompleksu (41; 66 ha), nors rinų kryptys statmenos,
Pašėtės pelkė į pietryčius nuo Kamajų (161; 36 ha) yra jau sekloko ežero (19 ha)
likutis. Pelkės klodas 3–3,5 m. Į pietus nuo Kamajų esanti Minči¿nų rytlinkė
ežerinė rina (46; 54 ha) turi labai ploną sapropelio ir aukštapelkės durpių klodelį,
plonesnį negu 2 m. Ryčiau plytinti Labíškio pelkė (222; 18 ha) yra kiek storesnio
klodo, tačiau atsikūrusi nesudarė vientisos rinos duburio.
Žiemlinkės rinos. Tarp vakarlinkių, rytlinkių rinų plynaukštėse ir aukštumose pasitaiko trečios krypties rinų – meridianinės linkos arba žiemlinkių (šiaurlinkių, Š–P krypties). Kamajų apylinkei artimiausios tokios žiemlinkės rinos yra
Gačioniÿ, J¿žinto, Rašÿ, Sartÿ ežerų rinos. Stratigrafiškai ir hidrochemiškai gerai
ištyrinėtos žiemlinkės rinos yra Latvijos pasienyje – Kriaunìlio ir Sùbatės ežerų
rinos (R. Kunskas, 1998, 2010).
Įvairiuose aukštumų ir plynaukščių vietovaizdžiuose kiekinis šių trijų rinų
rūšių santykis skiriasi, nors Rytų Lietuvoje daugiausia persveria vakarlinkės, hipotetiškai jauniausios.
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31 pav. A – buvusio
Taraldžių malūno
vieta prie Šetekšnos
senslėnio ant
vandeningosios Ilgės,
ištekančios iš Dviragio
ežero. B – buvusio
Taraldžių malūno
tiltas su vandens
pralaida

Panemunėlio ir Kamajų apylinkėse procentinis rinų ir takoskyrinių aukštapelkių santykis maždaug toks: vakarlinkių rinų – 60%, rytlinkių rinų – 25%,
žiemlinkių – 5%, o takoskyrinių – 10%. Jeigu lygintume rininių ežerų egzistavimo
trukmę holocene, gilieji siaurieji vakarlinkių rinų ežerai dar labiau išsiskirtų.

Kraštovės kaita poledynmetyje.
Dabartinis ežerynas ir upynas
Poledynmetyje upynas labai keitėsi, tranzitinių arterijų vandeningumas sumažėjo keliolika kartų. Upyno forma ties Panemunėliu išlaikė dviejų priešpriešinių
kilpų derinį. Jas jungiantys senslėniai užpelkėjo, sumenkėjo ir jų upių vagos.
Nemunėlio kilpoje aukštupys iki santakos su Vôžuona nubėga 40 km. Į tą
slėnio ruožą įteka Beržuonâ iš Beržuonio ežero, Ílgė iš Dvíragio ežero (3,8 km,
23 km2 baseino plotas), Aluotís (11,8 km). Nasvº (26,8 km) įteka tiesiai į Šven-
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32 pav. A – Ilgės upelio slėnis šiandien. Kairėje – ištaka iš Dviragio ežero. B – Taraldžių
malūnininko sodybos vieta netoli Šetekšnos. Aut. nuotr.

33 pav. A – kanalizuotas Lėškupio aukštupys netoli Purpiškio. B – Lėškupio aukštupio loma su
periodiškai aptvindoma pelkine plyne – viksvynų, švendrynų, dryžutynų ir smilgynų mozaika.
Aut. nuotr.

tąją ir uždaro Duokiškio ir Kamajų aukštumėlę juosiančią kilpą. Svarbus Audrõs
senslėnis rytiniame pakraštyje į Sartÿ ežerą sruvena apie 31 km.
Aukštupyje Nemunėlio senslėnis yra gana nevienodo pločio, turi skirtingo
statumo šlaitus. Ties ozais ir keimais žvyrėti šlaitai kartais tarpusavyje gerokai
priartėja, susidaro slėnio sąvaržos. Pačiame aukštupyje, aukščiau pratekamo Alsetõs
ežero Nemunėlis perkerta rinas arba teka išilgai jų, kurios visos jau ežerpelkės
(12 pav.). Žemiau Ruõpiškio ir Panemunėlio bažnytkaimio slėnis tampa tiesesnis,
platesnis, lygesnių šlaitų. Pastebimos ir viena ar dvi poledynmečio terasos.
Kaip senslėniai Nemunėlis ir Šetekšnâ savo išilginiuose profiliuose arba
upėkritose turi panašumų. Tačiau Nemunėlio upėkrita turi keletą aiškių pakopų,
kurių aukštis atitinka lygumas, o pačiame aukštupyje – kalvyno pakopų. Aukščiau
Kamajų Šetekšnos kertamos 120–118 m limnoglacialinės lygumėlės beveik atitinka
Nemunėlio ištakos duburio lygį (120–116 m). Beje, panašaus aukščio ledyninio
baseino kranto žymių galima pamatyti ties Mošk¸nų – La÷kupėnų piliakalniu,
plynaukštės šlaite (29 pav.).
Žemiau Alsetos ežero išplatėjęs Nemunėlio senslėnis irgi skrodžia 95–97 m
lygio limnoglacialinę lygumėlę, kuri vietomis išsaugojo neaukštas terasas (iki
2 m). Įdomus yra bendrojo Nemunºlio – Beržuonõs – Šetekšnõs senslėnio dugnas
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34 pav. A – Dviragio
ežero šiaurinė dalis
ir ežerinė
„tvirtovė“ – Salų
miestelis. B – Salų
sufozinis cirkas iš
viršaus (pagal Google
Earth medžiagą)

85–88 m lygyje. Jo vandens plūsmo metu ledyno vandenys dar tekėjo į pietus, į
Šventosios vidurupį už Svėdasÿ. To senslėnio šlaituose dar galima pastebėti neužpelkėjusias dvi poledynmečio terasas. Trečiąją žemiausiąją terasą beveik paslėpė
pelkynai (Laičpievė, Šetekšnos raistai). Audros senslėnyje, dabar nueinančiame į
Sartų ežerą, įžiūrime tik vieną terasą. Gali būti, kad kitas palaidojo pelkių klodas.
Aukščiau Panemunėlio bažnytkaimio upė kerta neplačias rinines ežerpelkes,
tačiau prie pat senojo kaimo ežero būta plataus, daugiau kaip 200 m pločio, ir
išlikusio beveik visą poledynmetį. Žemiau šio senojo kaimo senslėnis daugelyje
vietų prateka ežerines rinas, yra apyvienodžio pločio (100–150 m).
Pasiekęs statųjį posūkį į šiaurę ir ledynmečio platųjį klonį (0,4–1,3 km),
Nemunėlis pamažu palieka raistus ir plynraisčius (12 pav.).
Šetekšnos vandeningumas didesnis negu Nemunėlio, pasiekusio platųjį klonį (jos ir baseino plotas gerokai didesnis), tačiau senslėnis turi labai panašius,
ežerpelkių įvairinamus šlaitus ir dugną. Šios upės lankos (salpa) yra platesnės,
daugelyje vietų išlikusios geros natūralios pievos. Šetekšnos senslėnio terasos
daugelyje vietų išlaikė neblogas ganyklas.
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35 pav. A – Dviragio ežero panorama iš šiaurinio galo. B – Nemeniūnų tvenkinys ant
Uosintos – naujoji lominė akvatorija. Aut. nuotr.

36 pav. A – Petriošiškio ežero vakarinis galas ir žemapelkės krantas. B – poilsiautojų
mėgstamos ramiosios Petriošiškio ežero įlankos. Aut. nuotr.

Geomorfologiškai įdomios raguvos, atsiveriančios į didžiuosius senslėnius.
Kai kurios gali būti naudingos tyrinėjant ir senuosius vandens kelius, nes durpių
klodas visada yra geras archyvas.
Keletas išlikusių ežerų kadaise ežeringose Panemunėlio ir Kamajų apylinkėse yra labai būdingas atvejis aukštumų ir plynaukščių hidrografijos raidai. Ypač
plynaukščių šlaitų. Holocene upynas naudojosi senslėnių formomis, pelkės savo
ruožtu užverždavo siaurų rininių ežerų galus. Tai dar labiau spartino ežerų
dumblėjimą. Daugelio rininių ežerų sapropelio klodai storesni už pelkių durpių
klodus. Mat permainingo ir sausoko klimato vidurinio poledynmečio pabaiga paskatino didelį pelkyno šuolį į pratekamus ežerus, lėmė visišką ežerų suliūnėjimą
(R. Kunskas, 1968, 1975, 2005).
Ne kartą jau minėtas tarpledynmečių upių ir ežerų formų paveldimumas
atsispindi bendrajame prekvartero (ikiledyninių laikų) žemėlapyje (27 pav.). Baltijos
aukštumos, Nemuno žemupio lyguma, net atskiri Aukštaitijos ežerynai jau tada dėl
tektoninių tendencijų turėjo prototipinį panašumą. Net jau minėtas Šventosios vidurupio Debe¤kių ir Vyžuonÿ apylinkių ežeras savo pradžia gali siekti neogeno laikus.
28 pav. palyginami svarbiausi kraštovės ežerai ir jų ilgųjų ašių kryptys. Kaip
ir jau minėtų ežerpelkių kryptys didesniųjų ežerų kryptys daugiausia vakarlinkės
(ŠV–PR). Rečiausiai pasitaiko vakarė ašių kryptis (V–R). Apvalus Nótigalės ežeras,
nors forma primena Pietryčių lygumos termokarstinius ežerus, greičiausiai tai yra
karstinė dauba, ryčiausias devoninio karstinio arealo taškas.
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37 pav.
A – tipologinės
Petriošiškio pelkės
zonos, durpių ir
sapropelio klodo
palyginamieji profiliai.
B – pelkė iš viršaus
(pagal Google Earth
medžiagą)

Menkai apipelkėjęs ir hidrodinamiškas liko didysis rininis Dvíragio (Salÿ)
ežeras (273 ha, 5,4 m didžiausio gylio ir 1,55 km ilgio). Iš kitų stambesnių yra
Petriõšiškio ežeras (60 ha, 3,7 m didžiausio gylio, 430 m ilgio). Beveik pusė rinos,
visa vakarinė dalis virto brandžia pelke. Alsetõs ežeras Nemunėlio aukštupyje
(18 ha ploto, 3,1 m didžiausio gylio, 350 m ilgio) labai nuseklėjęs kaip ir Petriošiškio. Vandenžolėmis jis neapauga dėl dažno plaukiojimo jame, gero pratakumo
(32–34 pav.). Panašaus dydžio Sietuvíškio ežeras (16 ha ploto, 1,9 m gylio, 310 m
ilgio). Jis pratekamas Žvýgupio, bet praeities gylis ir gyvybingumas išliko tik
pavadinime (35 pav.). Smarkiai dumblėjančiam, kadaise labai žuvingam ežerui
lemta pasukti kitų ežerpelkių keliu. Bet jo sapropelio klodas vertingas ir storas.
Palyginus Alsetos ežero ant Nemunėlio altitudę 108 m NN su tolokai, už
8 km į pietus, esančio Petriošiškio ežero altitude 105 m NN, kyla mintis, jog tai
ne atsitiktinumas. Patvirtina tai ir daugybės ežerpelkių altitudės. Daugelį kraštovės ežerų ir pelkių, sujungtų senslėnių tinklo, vienija hidrauliniai ryšiai. Tai irgi
įdomus dėsningumas plynaukštės šlaitui (2 ir 12 pav.).
Dvíragio ežeras ties Salomís yra fenomenalus savo dubens sudėtingumu ir
požeminiu ryšiu su magistraliniu Šetekšnõs senslėniu. Dėl požeminių filtracinių
ryšių – po morena palaidotų ežero intakų – ties Salų miesteliu yra susikūręs
didelis sufozinis cirkas (34 A, B pav., 35 A pav.).
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38 pav.
A – Petriošiškio
ežero panorama
nuo Kamajų.
B – Petrošiškio
žemapelkės krantas.
Aut. nuotr.

39 pav.
A – Petriošiškio
žemapelkėje.
B – plūduriuojantis
papartynas. Aut.
nuotr.
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40 pav. A – kupstėta Petriošiškio aukštapelkė – kimininė plynė. B – spanguolynas. Aut. nuotr.

41 pav. A – Girelės miškas – eglynas su pušimis. B – Girelės miško juodalksnynas.
Aut. nuotr.
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42 pav.
A – žuvingosios
Nemeniūnų tvenkinio
ant Uosintos įlankos.
B – Duokiškio ežero
šiaurinis galas. Aut.
nuotr.

Petriõšiškio ežeras, pelkė ir Girìlės miškas yra gana natūralus mūsų dienų
kompleksas, paskelbtas telmologiniu draustiniu. Šiek tiek paaukštėjęs ežero lygis
pelkės klodą saikingai pastorino, žemapelkės plynraistį pavertė plūduriuojančiu
(36–41 pav.). Nemeni¿nų tvenkinys ant Uosintõs yra seklokas, labai užgožiamas
makrofitų, tačiau smėlėtas lomos dugnas aprūpina tvenkinį mineralingu vandeniu. Jis deguoningas ir žuvingas ne menkiau už Duõkiškio ežerą (42 A, B pav.).
Tvenkiniai ant daugelio upelių – Šetekšnõs intakų yra turtingi augalijos ir vandens
paukščių įvairovės. Šiuolaikinis Audrõs senslėnis, Sartÿ ežero šaka, yra žuvivaisos
tvenkinių kompleksas. Puiki senovinio ežero vizualinė rekonstrukcija (45–46 pav.).
Šetekšnos aukštupio, Lėškupio, Uosintõs ir Nasvºs upių kilmė yra susijusi
su gūbrėtuoju ir priesmėlėtu lomuotuoju kraštovės paviršiumi. Dviejų baseinų
morfometrinį palyginimą galima matyti 29 pav. Labai vertingos ir Šetekšnos aukštupio nuotraukos iš aukščiau, ypač natūralių upės meandrų ir kanalizuoto slėnio
palyginimas (30–32 pav.). Lėškupys iš pradžių teka per pelkes, raistus, melioruotas
daubas. Jo hidrologija susijusi su tarpugūbrio lomoje periodiškai susikaupiančiu
vandeniu. Upės kanalizavimas nutraukė progresuojantį pelkėjimą. Gūbrių pakopėtumas ir lomų užmirkimo tendencija buvo matyti 20 A, B pav.
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43 pav. A–C –
Mieliūnų ir kitų
Šetekšnos intakų
tvenkiniai puikuojasi
daugybe vandens
paukščių. Aut. nuotr.
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44 pav. Audros
senslėnio žuvivaisos
tvenkinys
(aut. nuotr.) ir jo
pakrantės iš aukščiau
(pagal Google Earth
medžiagą)

Miškų pobūdis
Tarpugūbrių lomos dažniausiai yra smėlėtos ar priesmėlinės. Tokiuose
ruožuose įsikūrę brandūs pušynai (Kamajÿ Šílas; 46 A, C pav.). Kiek aukštesnėje
gūbrio pakopoje augantis Kamajėlių šilas yra labai vaizdingas, pasižymi pušynais
su beržynais, nereti uosiai, ąžuolai (47 A, B pav.). Smėlynai ir žvyrynai lomose
pereina į aukštapelkinius raistus ir plynraisčius. Panašus yra Samånių raistas
(48 pav.). Dideli priesmėlinių ir priemolinių slėsnumų plotai yra apaugę beržynais, baltalksnynais, drebulynais. Tankūs ir vešlūs juodalksnynai augo Šetekšnos
senslėnyje. Po totalinės melioracijos iš jų liko keli fragmentai (18 A pav.).
Dideli miškai Rokiškio krašte ir Kamajų kraštovėje išliko ilgai, iki vėlyvųjų
baudžiavos amžių. Buvo daug eglynų su lapuočiais, smėlėtose lygumėlėse – žaliašiliai, eglingi pušynai. Dabar miškingumas nėra didelis. Per paskutinius du
šimtmečius vienkiemiai išplito ir į miškus.
Kamajų ir kitų Rokiškio kraštovių poledynmečio raida buvo permaininga.
Viduriniame poledynmetyje buvo jaučiamas kraštui būdingas tektoninis kilimas,
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45 pav. A–B – Audros tvenkinys ties Radišiais. C – Ragelių bažnyčios medinė varpinė ir
bažnyčia. Aut. nuotr.

46 pav. A – Lėškupys netoli Jurkiškio. B – Šetekšna ties Kamajais. C – kelias per Kamajų šilą.
Aut. nuotr.
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47 pav. A–B – Kamajėlių miško erdvės. Aut. nuotr.

48 pav. A–B – Samanių aukštapelkės mėlyninis raistas ir raudonkimininio tekšyno barelis.
Aut. nuotr.

49 pav. Geofiziko A. Ražinsko Pabaltijo
diferencijuotų neotektoninių judesių žemėlapis,
paremtas geopotencialo skaičiavimais (1973)
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50 pav. Šetekšnos aukštupio
vietovaizdis šiandien pagal
Google Earth.
Nuotraukoje – Šetekšnio
ežeras, pratekamas Šetekšnos
aukštupio

51 pav. Kamajų kraštovės
vyraujantys dirvožemiai pagal
A. Mejerį (indeksaciją
žr. 52 pav.)
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52 pav. Kraštovėje
vyraujančių dirvožemių
tipai ir jų struktūriniai
bruožai (pagal „Lietuvos
TSR dirvožemiai“, 1966)
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53 pav. A – Salų
dvaro rūmų fasadas.
B – Salų miestelis,
jį supantis Dviragio
ežeras ir sufozinis
cirkas vakariniame
krante. Aut. nuotr.

tačiau paskutinį tūkstantmetį įsivyravo nedidelio grimzdimo tendencija, bent
0,5 – 1 mm/m. (49 pav.). Tai patvirtino ir precizinio bazinio niveliavimo palei
kelių magistrales duomenys. Šetekšnos aukštupys stabilizavosi, natūrali erozija
visai sumenko. Daugelyje upelių ją transformavo melioraciniai kanalai (50 pav.).

Dirvožemiai
Kamajų kraštovėje daugiausia vystėsi velėninis jaurinis procesas. Glėjėjimas
šiek tiek palietė lomas, upelių aukštupius, kur pasitaikė ir priesmėlio, ir molio.
Didelius plotus užėmė velėniniai jauriniai silpnai nujaurėję dirvožemiai ant smėlio
ir priesmėlio. Vis dėlto žymiausią dalį laukų džiugina velėninio jaurinio vidutiniškai nujaurėjusio dirvožemio ant priesmėlio ir priemolio plotai (51 pav.). Nemaža
nedidelių plotelių žemapelkinių sekliųjų dirvožemių (52 pav.).
Kadangi sėlių krašte žemdirbystė vėlavo, artojai plėtė laukus netoli senslėnių,
ilgai užsibuvo dideli miškai. Tik paskutinio pusamžio kolūkinis žemės naudmenų
stambinimas, derliaus didinimas cheminėmis priemonėmis, raistų vertimas pievomis,
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54 pav. A – senoji
sodyba Salų miestelyje.
B – Salų bažnyčia –
medinis architektūros
paminklas.
C – posėdžių salė
Salų dvaro rūmuose.
Aut. nuotr.
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55 pav. A – senoviniai trobesiai ir kiemas Salose. B – svirno liekana apleistame Naujasodės
kaime. Aut. nuotr.

56 pav. Aukštaitijoje
žinomas keramikas
Igoris Kovalevskis iš
Salų. Aut. nuotr.
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57 pav. Kamajų
kryžių meistrų
šedevrai. A, C –
Laisvės kovų
memorialas rytiniame
Kamajų pakraštyje.
B – paminklai
Kamajėlių kapinėse.
Aut. nuotr.

stambūs kanalai, pažeminę paslėnių gruntinį vandenį, Kamajų kraštovę paveikė
dvejopai. Paradoksas, bet gyvulininkystės pakilimas buvo lydimas ne dirvožemio
organinio tręšimo. Mineralinės trąšos vartotos perteklingai, labai blogėjo dirvožemių struktūra. Didelė trąšų nuoplova į upelius pavasarį ir net vasarą labai keitė
jų vagas. Vanduo dumblėjo, žuvys žiemą duso.
O dabar daugybė pievų, nesulaukiančių karvių, sulaukėja. Kai kurie optimistiški gamtininkai sulaukėjimą ėmė vadinti natūralizacija. Gamta netruks priminti,
kad gyvename miškų zonoje.
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58 pav. Kamajų
kapinės. Aut. nuotr.

59 pav. Naujasodės
kapinės ant Šetekšnos
kranto. Aut. nuotr.
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60 pav. Kamajų žydų
kapinės. Aut. nuotr.

Gyvenviečių patrauklumas
Beveik kiekviena kraštovė sociokultūriniu požiūriu yra savita. Tai tūkstančius
metų trukęs prisitaikymas prie vietos vandentakių, ežerų, miškų, pievų, akmenynų,
smėlynų, molynų. Vėliau kaimeliai, kaimai, piliakalniai su priešpiliais, bažnytkaimiai
tradiciškai buvo apgobiami medžių. Dažnai užmirštame, kad tai ne tik sakralinė,
estetinė norma, bet ir priešgaisrinės saugos norma, kaip kad piliakalnis saugojo
giminę neramiais laikais. Ypač kraštuose, kur gentims tekdavo konfliktuoti. Tankiais
medynais buvo apgobiamos ne tik sodybos, bet ir bažnyčių šventoriai, kapinės su
protėvių relikvijomis. Ne tik sakraliniai, bet ir ūkiniai elementai neapsieidavo be
pagrindinių kraštovės dalių – upės, ežero, akmens ir medžio. Šio leidinio turinyje
matome gerų sociokultūrinių studijų. Kamajų kraštovės atžvilgiu norėtųsi pabrėžti
tiktai sodybų senų medžių ir akmenų reikšmę, drožybinės mažosios architektūros
pomėgį. Akmenų mozaikos ir kapinių aptvaruose, didžiulių ąžuolų, klevų, liepų
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guotai kaimuose lydi keliautoją per
visą kraštą.
Kaimai ir miesteliai ant gūbrių,
pavienės sodybos paslėniuose, paežerėse kraštovę padarė patrauklią ir saviškiui, ir svečiui. Kolūkių periodo kaimų
stambinimas vienkiemius šiame krašte
retino palyginti saikingai. Salÿ miestelis
(53–55 pav.) ežero saloje augdamas
įgijo Salas (Salų vienkiemius) vakarinėje pakrantėje. Žuvininkystės ūkiai
padėjo prasiplėsti Čivýlių ir Duõkiškio
kaimams. Tarpukaryje suklestėjusi Naujåsodė palei Šetekšnõs senslėnį, turėjusį
tokį patrauklų Taraµdžių malūną, kolūkių statybos sūkuryje turėjo išsikelti
prie ežero ir palikti puikius vyšnynus
(55 B pav.).
Keliaujant per kraštovės kaimus
į akis krenta saikinga, bet gausi trobesių puošyba, daugybė medinių kryžių.
Ar neturi kamajiškiai polinkio palikti
nekasdienių iškilesnių paminklų (56–
59 pav.)? Netgi sunykusio Naujasodės
kaimo kapinės gerai prižiūrimos ir aidi
praėjusių dienų gėla ties Šetekšnos
toliais. Sunaikintų giminių nostalgija
supa ir gražias Kamajų žydų kapines
(60 pav.).
Labai nesmagu rašyti, kad šiame kadaise klestinčios gyvulininkystės
krašte prie sodybų labai retai pamatysi
karvę, dar rečiau arklį. Didžiųjų pievų
kraštas liko be galvijų, bet jame burzgia
begalė motorų.

61 pav. Kamajų kraštotyros ekspedicijos dalyviai
prie poeto A. Strazdo paminklo. Iš kairės: 1-oje
eilėje – Aurika Sirvidienė, Skaidrė Urbonienė,
Živilė Paipulaitė, Albinas Eigminas; 2-oje
eilėje – Nijolė Marcinkevičienė, Venantas
Mačiekus (ekspedicijos vadovas), Jonas Milius ,
Margarita Mačiekienė, Kamajų seniūnas
Vytautas Vilys, Liuda Dagytė, Vytautas Skebas,
Irena Šutinienė, Vilma Čiplytė , Rita Balkutė.
Kairiajame kampe apačioje Rimvydas Kunskas.
2005 m.

Išvados
1. Geologinė krašto sandara byloja apie didelį daugiaformiškumą, gelmių
ir kraštovaizdžio formų įvairumą. Būta vietinių struktūrinių elementų ir juos
sujungiančių regioninių bei tarpregioninių formų.
2. Kristalinio pamato sąskaidos reikšmė šiam fiziniam geografiniam rajonui
yra didesnė už kitų. Tektonikos ir seismizmo geologiniai periodai paliko raiškių
mineralinių argumentų – granitų ir plyšinių geležingų mineralų derinį, parodantį
tektoninių lūžių kryptis. Vėlesnė, paleozojinė, mezozojinė ir kainozojinė archajinio
vietovaizdžio raida patvirtino tos tektoninės sąskaidos reikšmę.
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3. Paslėptosios neigiamos reljefo formos arba senieji įrėžiai yra daugiaformis ir daugiakilmis geologinis darinys. Šiame krašte su tektonine sąskaida jį sieti
reikia labai atsargiai.
4. Ledyno pakraščio sąskaida, ypač tirpstančio ir degraduojančio ledyno
pakraštys Kamajų apylinkėje yra labai svarbūs klausimai. Hipotetiškai per apylinkę
pereina paskutinio ledyno skydo ledoskyra. Jos akumuliacinės formos yra savitos
ir daugiau diferencijuotos negu frontiniai ledyno dariniai ir dugninė morena.
5. Geomorfologinį Kamajų ir gretimų vietovaizdžių išskirtinumą lemia
Aukštaičių aukštumos vakarinio šlaito statumas, pakopėtumas. Charakteringa ir
Nemunėlio ledyno liežuvio bei jo vėliau paliktų limnoglacialinių lygumų meridianinė tįsa. Ta kryptimi nutekėdavo tirpstančio ledyno vandenų srautai.
6. Vietovaizdžių komplekse didžiulį vaidmenį atliko glacigeninės rinos, kurių
formavimosi pradžia siekia neogeno pabaigą. Paskutinį poledynmetį daugelis rinų
patyrė senslėnio – rininio ežero – pelkės transformacijas. Ežerpelkių organogeniniai
klodai yra vertingas kraštovės archyvas.
7. Kamajų kraštovės ūkinė raida pergyveno ne mažiau kaip septynis sociokultūriškai nevienareikšmius, kartais kontrastingus periodus. Senovinių gyvenviečių,
ankstyvų įtvirtintų sodybų (La÷kupėnų) periodą pakeitė genčių migracija, upių
ir ežerų navigacija ir konfliktai su senaisiais autochtonais. Vėlyvas palivarkų ir
viensėdžių plitimas labai miškingame krašte pamažu buvo pakeistas intensyvėjančio
feodalinio ūkio. Pereito amžiaus nepriklausomos Lietuvos ūkininkai vėl buvo įstumti
į sovietinę paslėptą feodalinę ūkininkavimo formą, žemės ūkio industrializaciją.
Dabar susikūrė smulkių ir stambių ūkių konglomeratas. Europos Sąjungos direktyvos jį kreipia prie ūkinio potencialo smulkėjimo, prie miškų zonos restauravimo.
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Kamajų apylinkių augmenija*
Daiva Patalauskaitė
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Įžanga
Stambiai ir lėkštai gūbriuotame ir duburiuotame Kamajÿ apylinkių vietovaizdyje (Basalykas, 1965) šiuo metu vyrauja agrarinis kraštovaizdis: gūbriai užimti
arimų, o duburiai ir kloniai – kultūrinių pievų ir ganyklų. Didžiausi kraštovaizdžio pertvarkymai įvyko sovietiniais laikais, kai buvo vykdoma visuotinė krašto
melioracija. Tuomet buvo nusausinta dauguma šlapynių miškuose, pelkėse, pievose. Pietvakarinėje ir rytinėje buvusio Kamajų valsčiaus dalyse plyti melioruotas
Šetekšnõs slėnis, kuriame įkurtos kultūrinės pievos, ganyklos, dirbami laukai.
Aplinkinėse žemėse taip pat vyrauja žemės ūkio naudmenos. Rytinėje dalyje yra
išlikusių didesnių ar mažesnių miško masyvų, kai kurie jų sausinti. Keturi didesni ežerai (Dvíragis, Petriõšiškio, Úosintas, Bedùgnis) ir trys maži (Aukštåkalnių,
Luolýs, Juodoniÿ) išsidėstę visoje šioje teritorijoje. Beveik visi jie taip pat paliesti
antropogeninės veiklos: dėl perteklinio maisto medžiagų patekimo į vandenis,
paspartėjo ežerų eutrofizacijos procesai.
Stipriai sukultūrintame kraštovaizdyje natūralios augalų bendrijos yra išlikusios tik kaip mažos salelės. Šio darbo tikslas – surasti išlikusias natūralias
augalijos bendrijas, ištirti jų vertingumą.
Nors botanikai šiame regione ir neatliko išsamių tyrimų, tačiau yra lankęsi
įvairiais laikotarpiais, jų surinkti herbariumo pavyzdžiai yra saugomi Botanikos
instituto ir Vílniaus universiteto herbariumuose (BILAS, WI). 1997 metais vertingų
dar nesaugomų teritorijų paiešką Rõkiškio rajone ne tik zoologiniu bet ir botaniniu
požiūriu vykdė Ornitologų draugijos Ka÷no krašto skyrius. Šių tyrimų rezultatai
buvo paskelbti 1999 metais (Knyva, 1999).

Metodika
Teritorija buvo tyrinėjama 2005 metų vasarą maršrutiniu būdu. Buvo naudojami rajono žemės naudojimo žemėlapiai (M 1:10 000), Rokiškio urėdijos Kamajų girininkijos medynų planai (Miškotvarka 1984 m., M 1:20 000) ir Vilniaus
universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, Kartografijos centro darbuotojos Lidijos
Kavaliauskienės parengtas Kamajų valsčiaus žemėlapis (M 1: 50 000).
Aptiktos natūralios bendrijos buvo aprašomos, taikant prancūzų–šveicarų
mokyklos augalijos tyrimo ir klasifikavimo principus, kurių metodika išdėstyta
publikacijose (Aleksandrova, 1969; Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983). Augalų rūšys
buvo nustatomos pagal literatūrą: Lekavičius (1989), Snarskis (1968), NatkevičaitėIvanauskienė (red.) (1959), (1961), (1963), (1971), (1976), Natkevičaitė-Ivanauskienė
ir kt. (red.) (1980), Rothmaler et al.(1988), Jukonienė (2003), Gudžinskas, Ryla
(2006). Induočių augalų pavadinimai vartojami pagal: Gudžinskas (1999); samanų
pagal: Jukonienė (2002), Jankevičienė,
Versmės leidyklai įteiktas 2012 05 03,
(1998). Augalų bendrijų apimtis ir sin- * Straipsnis
serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų
taksonų pavadinimai vartojami pagal:
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 12 21.
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Balevičienė ir kt. (1998), Kielland-Lund (1981), Matuszkiewicz (2007), Pott (1995).
Bendrijų vertė buvo nustatoma vizualiai, darant fitocenologinius aprašymus ir
vėliau juos analizuojant. Analizės metu bendrijų vertė nustatoma įvertinant jų
įsotinimą būdingosiomis rūšimis, floros sudėties tipingumą, bendrijų vertikalios
ir horizontalios struktūros natūralumą ir struktūros pokyčius, susijusius su antropogenine veikla. Saugomos augalų rūšys nurodomos pagal: Rašomavičius (red.)
(2007); Europinės svarbos buveinės pagal: Rašomavičius (red.) (2001). Pirmą kartą
tekste minint augalų rūšių ir bendrijų taksonų vardus, nurodomi jų lotyniški
pavadinimai, autorių vardų ir pavardžių trumpiniai.

Rezultatai
Pietvakarinė buvusio valsčiaus riba eina Šetekšnos upe. Šioje dalyje plyti
agrokraštovaizdis. Šetekšnâ ir jos intakai ištiesinti ir teka giliais grioviais. Atkarpoje
tarp Naujåsodės ir Guči¿nų Šetekšnos slėnis užpelkėjęs, palei pelkynus ir upelių
griovius vietomis driekiasi karklų (daugiausia – pilkųjų karklų – Salix cinerea L.)
krūmynai su pavieniais virš jų iškylančiais trapiaisiais gluosniais (Salix fragilis L.),
karpotaisiais beržais (Betula pendula Roth.) ar baltalksnių (Alnus incana (L.) Moench.) grupėmis. Aukštesnėse vietose kultūrinės ganyklos tęsiasi iki pat Šetekšnos, o
šlapesnėse palei krūmynus yra išlikę nedideli fragmentai vingiorykštinio snaputyno
(as. Filipendulo-Geranietum palustris W. Koch 1926) ir kupstinio šluotsmilgyno (as.
Deschampsietum cespitosae Horvatić 1930) bendrijų, priklausančių trąšiųjų pievų
purienynų sąjungai (klasė Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 1937, eilė Molinietalia caerulea W. Koch 1926, sąjunga Calthion palustris R. Tx. 1937 em. Lebrun
et al. 1949). Šioje Šetekšnos slėnio dalyje ties Salomis 1997 metais buvo aptikta
saugoma gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos rūšis – baltijinė gegūnė (Dactylorhiza
longifolia (Neuman) Aver.), (Knyva, 1999), kurios pavieniai egzemplioriai rasti ir
šių tyrimų metu.
Panašios pievų bendrijos palei Šìtekšną plytėjo ir rytinėje buvusio Kamajų
valsčiaus dalyje, kur iš Šetìkšnio ežero ištekėjusi Šetekšnos upė teka palei Kamajų šilą, kurį ji ir kerta. Melioracijos metu upės vaga buvo ištiesinta, pagilinta,
paversta grioviu, o natūralios paupio augmenijos bendrijos buvo suardytos ir ši
teritorija sukultūrinta. Šiuo metu dėl renatūralizacijos drėgnesnėse vietose palei
Šetekšnos upelio griovį atžėlė kai kurie buvusių natūralių pievų augalų sąžalynai – pelkinės vingiorykštės (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), kupstinės šluotsmilgės (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.), o sausesnėse vietose veši smiltyniniai
lendrūnai (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.).
Ištiesinta Šetekšnos vaga kerta ir Kåmajus. Melioracijos metu suformuoti
griovio šlaitai buvo apsėti kultūrinėmis žolėmis, daugiausia paprastosios šunažolės
(Dactylis glomerata L.) ir pievinio eraičino (Festuca pratensis Huds.) mišiniais. Šiuo
metu, praėjus dvidešimčiai ir daugiau metų nuo melioracijos ir įsėjimo, vandenyje
ir griovių šlaituose, be įsėtųjų augalų, jau yra atžėlusių augalų iš prieš melioraciją
buvusių bendrijų. Vagoje vietomis želia paprastosios nendrės (Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud.), ežeriniai meldai (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla), siauralapiai švendrai (Typha angustifolia L.), paprastieji šiurpiai (Sparganium emersum
Rehmann). Pavagyje yra susiformavusių grynų lieknosios viksvos (Carex acuta L.),
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geltonojo vilkdalgio (Iris pseudacorus L.) sąžalynų, kitur – baltosios smilgos (Agrostis stolonifera L.), pelkinės neužmirštuolės (Myosotis scorpioides L.), dirvinės mėtos
(Mentha arvensis L.), pakrantinės mėtos (Mentha verticilata L.), plaukuotosios ožkarožės (Epilobium hirsutum L.), pelkinės vingiorykštės grupių. Gana didelius plotus
užima nendriniai dryžučiai (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert) su juose įsimaišiusiomis pelkinėmis notromis (Stachys palustris L.), paprastosiomis raudoklėmis
(Lythrum salicaria L.). Griovio šlaituose sąžalynus sudaro liekniniai viksvameldžiai
(Scirpus sylvaticus L.), didžiosios dilgėlės (Urtica dioica L.), vietomis – baltažiedės
notrelės (Lamium album L.).
Šiaurinėje teritorijos dalyje valsčiaus ribos atkarpa buvo išvesta Šetekšnos
upe. Šioje atkarpoje upės slėnis išliko nemelioruotas, jame 1997 metais (Knyva,
1999) buvo aptikta saugomų rūšių: raktažolė pelenėlė (Primula farinosa L.), paprastoji tuklė (Pinguicula vulgaris L.), raiboji gegūnė (Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.)
Soó), baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.). Šių rūšių augimviečių būklės patikrinti nepavyko, kadangi buvo tiriamas ne visas slėnis, o pagal
literatūrą nepavyko tiksliai nustatyti radimviečių.
Naujai susiformavusios bendrijos aptinkamos palei dirbtinį vandens telkinį –
tvenkinį ant Uosijõs upės ties Nemeni¿nais. Tvenkinys linkęs pelkėti. Didžiojoje
pakrančių dalyje plyti plati balinių asiūklių (Equisetum fluviatile L.) juosta su
vietomis įsiterpusiomis strėlialapėmis papliauškomis (Sagittaria sagittifolia L.), plačialapiais (Typha latifolia L.) ir siauralapiais švendrais, o viduryje tvenkinio dideli
plotai apžėlę ežeriniais meldais. Kitur atvirose pakrantėse plyti plati paprastųjų
nendrių ar siauralapių švendrų juosta, o tvenkinio gale – lieknosios viksvos sąžalynai. Dalis tvenkinio apaugusi mišku ir krūmynais: baltalksnių, karpotųjų beržų,
baltųjų gluosnių (Salix alba L.), blindžių (Salix caprea L.), pilkųjų karklų juosta.
Siauresnėse vietose vandens paviršius ištisai padengtas paprastųjų lūgnių (Nuphar
luteum (L.) Sm.), plūduriuojančiųjų plūdžių (Potamogeton natans L.), plūduriuojančiųjų vandenplūkių (Hydrocharis morsus-ranae L.) lapais.
Plokščiomis retomis kalvomis banguotose Kãlvių apylinkėse natūralių pievų
ir miškų nėra likę, vyrauja kultūrinės ganyklos ir dirbami laukai. Palei melioruotų upelių griovius drėgnesnėse vietose suvešėjo sąžalynai azotamėgių augalų:
paprastųjų kiečių (Artemisia vulgaris L.), krūminių builių (Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffm.), dirvinių usnių (Cirsium arvense (L.) Scop.), didžiųjų dilgėlių.
Šioje teritorijos dalyje yra didžiausias apylinkių ežeras – Dviragis. Ežero
krantai apaugę eile juodalksnių (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) arba pavieniais medžiais ir žoline augmenija. Pakrantės didžiojoje ežero dalyje apaugusios 2–5 m
pločio paprastųjų nendrių juosta. Ties Rimšionimís ir kitur seklesnėse vietose
nendrių juosta smarkiai išplatėja ir į ežerą išsikiša lyg dvidešimties ar daugiau
metrų ilgio augmenijos ragai. Vietomis pakrantėse tarp nendrių auga paprastosios
vilkakojės (Lycopus europaeus L.), paprastosios šilingės (Lysimachia vulgaris L.), paprastosios raudoklės, plaukuotosios ožkarožės. Seklesnėse, pradedančiose pelkėti
vietose tarp nendrių įsimaišo baliniai asiūkliai, o vietomis plyti vien tik balinių
asiūklių sąžalynai. Plūdurlapiai augalai (paprastosios lūgnės, mažažiedės vandens
lelijos (Nymphaeae candida J. Presl.)) nesudaro ištisinės juostos, o yra sužėlę retais
sąžalynais.
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Vakarinė ežero pakrantė ties Salomis užpelkėjusi. Palei pakrantės pelkynus
1997 metais (Knyva, 1999) šlapių pievų likučiuose buvo aptikta pavienių baltijinių
ir raudonųjų gegūnių (Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) individų, keletas šių rūšių augalų palei krūmynus buvo pastebėti ir šių
tyrimų metu. Šiuo metu didelius pakrantės plotus užima pilkųjų karklų sąžalynai.
Palei juos pakrantėje želia liekniniai viksvameldžiai, nendriniai dryžučiai, aukštosios viksvos (Carex elata All.), pelkinės viksvos (Carex acutiformis Ehrh.), vandens
paviršiuje plūduriuoja trilypės plūdenos (Lemna trisulca L.). Didžiulius vandens
plotus užima paprastosios nendrės, plačialapiai švendrai, ežeriniai meldai, o tarp
jų įsiterpia pavieniai individai nuodingųjų nuokanų (Cicuta virosa L.), gyslotinių
dumblialaiškių (Alisma plantago-aquatica L.), karklavijų (Solanum dulcamara L.), rūgštynių gudažolių (Rumex hydrolapathum Huds.) ar sąžalynai balinių ajerų (Acorus
calamus L.), vandeninių monažolių (Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.).
Dumblėjančiame ežero dugne įsikūrė alavijiniai aštriai (Stratiotes aloides L.),
plūduriuojantieji vandenplūkiai, paprastosios uodeguonės (Hippuris vulgaris L.),
gausiai sužėlė svetimžemės kanadinės elodėjos (Elodea canadensis Michx.). Šioje
ežero dalyje gausu plūduriuojančiųjų plūdžių.
Pietrytinėje buvusio Kamajų valsčiaus dalyje lėkštuose duburiuose tarp dirbamų laukų telkšo du greta esantys ežerai – Uosintas ir Bedùgnis, vietomis apaugę
baltalksniais, juodalksniais, trapiaisiais ir baltaisiais gluosniais. Uosintas apjuostas
vietomis nutrūkstančios apie 1–8 metrų pločio nendrių juostos, kuri pietvakarinėje
dalyje išplatėja. Tarp nendrių vietomis yra įsimaišiusių paprastųjų šilingių, paprastųjų vilkakojų, o mažiau nendrėmis apžėlusiose pakrančių vietose gana gausūs
triskiaučiai lakišiai (Bidens tripartita L.). Palei nendres drėgnesnėse pakrantėse plyti
nendrinių dryžučių sąžalynai. Prie Vazajõs žiočių yra balinių ajerų, balinių asiūklių
sąžalynai, o priešais žiotis susidariusi sekluma apžėlusi ežeriniais meldais, mažažiedėmis vandens lelijomis, permautalapėmis plūdėmis (Potamogeton perfoliatus L.).
Bedugnio ežere žymūs pelkėjimo procesai. Ežere lyg salos išsidėstę tankūs
mažažiedžių vandens lelijų ir plūduriuojančiųjų plūdžių lapų sąžalynai. Vandenyje
seklesnėse vietose prižėlę alavijinių aštrių, yra kinių iš viksvų, pelkinių sidabražolių
(Potentilla palustris (L.) Scop.). Pelkėjančios pakrantės apžėlusios baliniais asiūkliais,
pelkiniais žinginiais (Calla palustris ), kai kur tarp jų įsikūrę pavieniai pilkieji karklai. Bedugnio pakrantėse paprastosios nendrės nesudaro ištisinės juostos, o auga
sąžalynais, kurie kaitaliojasi su ežerinių meldų ar plačialapių švendrų sąžalynais.
Tarp nendrių auga nuodingosios nuokanos, paprastosios šilingės, paprastosios
vilkakojės, o labiau užpelkėjusiose vietose – paprastieji pelkiapaparčiai (Thelypteris
palustris Schott), snapuotosios viksvos (Carex rostrata Stokes). Pakrantėse vietomis
yra pelkinių lakišių (Bidens cernua L.) grupelių.
Šiaurinis ežero galas išsišakojęs įspūdingomis siauromis atšakomis, kurias
lyg statmena siena juosia nendrynai su juodalksnių ir pilkųjų karklų salelėmis.
Nendrynuose gausiai želia paprastieji pelkiapaparčiai, vietomis yra pelkinių viksvų,
plačialapių švendrų sąžalynų. Kai kur tarp nendrių ir švendrų paviršius apklotas
plūduriuojančiųjų plūdžių lapais.
Pelkėjimo procesai būdingi ir Petriošiškio ežerui bei jo apylinkėms. Prie
Petriošiškio ežero vakarinės ir pietvakarinės pusių šliejasi pelkė. Šis ežero ir pelkės
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kompleksas (138 ha) yra saugomas valstybinis Petriošiškio telmologinis draustinis
(Kirstukas (red.), 2004). Petriošiškio pelkės plotas – 66 ha (Urbonienė, 1995). Šių
tyrimų metu pelkėje buvo išskirtos europinės svarbos buveinės: 7140 tarpinės
pelkės ir liūnai (jos šliejasi arčiau ežero). Didelė pelkės dalis apaugusi gailiniais
pušynais (as. Ledo-Pinetum (Hueck, 1929, R. Tx. 1955), kurie yra priskiriami europinės svarbos buveinei – 91D0 pelkiniams miškams. Pelkės pakraščiuose aptinkami
viksviniai juodalksnynai (As. Carici elongatae-Alnetum Koch, 1926), priklausantys
europinės svarbos buveinei – 9080 pelkėtiems lapuočių miškams.
Didžiausias miško masyvas – Kamajų šilas. Didelė miško dalis praradusi
natūralumą: nusausinta, daug sodintų eglynų sklypų. Apsausėjus augimvietėms,
nuskurdo bendrijų floros sudėtis, atsirado pokyčių bendrijų vertikalioje ir horizontalioje struktūroje ir jų kaip natūralių bendrijų vertė sumenkusi. Palei mišką
kertančius upelius (Uõsiją, Šìtekšną, Pražuvį) kai kur yra natūralių šlapio miško
sklypų, kuriuose vyrauja viksviniai juodalksnynai (as. Carici elongatae-Alnetum
glutinosae 1926). Yra ir natūralių šlapio spygliuočių miško sklypų, priklausančių
vaivoriniams ir gailiniams pušynams (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929,
as. Ledo-Pinetum). Jų medyne vyrauja paprastosios pušys (Pinus sylvestris L.) ir
plaukuotieji beržai (Betula pubescens Ehrh.). Krūmų reta, pasitaiko tik paprastasis šaltekšnis (Frangula alnus Mill.), paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia L.).
Vešliame žolių ir krūmokšnių arde vyrauja krūmokšniai: pelkinis gailis (Ledum
palustre L.), vaivoras (Vaccinium uliginosum L.), mėlynė (Vaccinium myrtillus L.),
ne taip gausiai pasitaiko bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.), šilinis viržis (Calluna
vulgaris (L.) Hull).
Mineraliniame grunte, nederlinguose smėliuose išplitę saliaviniai pušynai
(as. Peucedano-Pinetum W. Matuszkiewicz (1962) 1973). Medyne vyrauja paprastosios pušys vietomis su karpotųjų beržų (Betula pendula Roth.) priemaiša. Krūmų arde aptinkami paprastieji šaltekšniai, paprastieji šermukšniai, paprastosios
eglės (Picea abies (L.) H. Karst.). Žolių ir krūmokšnių arde dominuoja mėlynės,
bruknės, paprastieji šakiai (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), pieviniai kūpoliai
(Melampyrum pratense L.), šiliniai viržiai. Samanų danga ištisinė. Joje vyrauja
atžalinė gūžtvė (Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.) ir paprastoji šilsamanė
(Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.), o tarp jų vietomis įsiterpia purioji dvyndantė (Dicranum polysetum Sw.), šilinė plunksnė (Ptilium crista-castrensis (Hedw.)
De Not). Brandžių pušynų, priklausančių europinės svarbos buveinei yra išlikę
tik nedideli sklypai.
Derlingesniuose normalaus drėkinimo dirvožemiuose yra sklypai striepsninių
eglynų (as. Melico nutantis-Piceetum (Caj. 1921) K.-Lund 1962). Medyne vyrauja
paprastoji eglė, daug kur yra įsimaišiusių paprastųjų pušų. Krūmų ardas retas,
jame, nors ir negausiai, aptinkamas paprastasis šermukšnis, paprastasis lazdynas
(Corylus avellana L.). Žolių ir krūmokšnių dangoje vyrauja mėlynė, paprastasis
kiškiakopūstis (Oxalis acetosella L.). Vietomis gausiai želia miškinis lendrūnas
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), dvilapė medutė (Majanthemum bifolium L.).
Daug kur, nors ir negausiai aptinkama miškinė septynikė (Trientalis europaea L.),
plaukuotasis kiškiagrikis, smailialapis papartis, miškinė zuiksalotė (Mycelis muralis
(L.) Dumort). Samanų danga gana vešli. Joje vyrauja paprastoji šilsamanė, atžalinė
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gūžtvė, šakotoji dvyndantė (Dicranum scoparium Hedw.), tikroji trumpė (Brachythecium oedipodium (Mitt.) Jaeg.), bukoji gražiasnapė (Eurhynchium angustirete (Broth.)
T. J. Kop.). Dauguma eglynų yra pribręstantys, brandžių, priskiriamų europinės
svarbos buveinei Žolių turtingiems eglynams (9050), aptinkami nedideli sklypai.
Panašių tos pačios asociacijos miškų fragmentų yra Vilkìliškio ir kalvotame
Tråko–Pémpiškio miške, tačiau jame gausiau auga plačialapių miškų rūšys: paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), paprastasis lazdynas, paprastasis sausmedis
(Lonicera xylosteum L.), žolinėje dangoje pasitaiko geltonžiedžių šalmučių (Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatchek), nusvirusiųjų striepsnių (Melica nutans
L.), baltažiedžių plukių (Anemone nemorosa L.), kelminių paparčių (Dryopteris filixmas (L.) Schott.).
Kiti nedideli miško masyvai yra patyrę didelę antropogeninę įtaką. Daugumoje vyrauja jaunuolynai (Bogusiškio, Vilkeliškio) arba po kirtimų išaugę pakaitiniai beržynai.

Apibendrinimas
Buvusio Kamajų valsčiaus teritorijoje intensyviai ūkininkaujama, kraštovaizdis
smarkiai sukultūrintas, pritaikytas žemės ūkio reikmėms. Natūralių augalų bendrijų
agrarizuotame kraštovaizdyje išliko labai mažai, todėl kiekviena natūrali augalų
bendrija vietiniame lygmenyje yra svarbi kaip bioįvairovės santalka.
Didžiausia tirtosios teritorijos upė – Šetekšnâ, tačiau ji ir jos intakai beveik visur ištiesinti ir teka giliais grioviais. Vietomis Šetekšnõs slėnis užpelkėjęs,
palei pelkynus ir upelių griovius daug kur driekiasi karklų (daugiausia – pilkųjų
karklų) krūmynai su pavieniais virš jų iškylančiais trapiaisiais gluosniais, karpotaisiais beržais ar baltalksnių grupėmis. Palei melioruotą Šìtekšną, kaip ir visoje
buvusio valsčiaus teritorijoje, plyti agrarinis kraštovaizdis, gūbriai užimti arimų,
o duburiai ir kloniai – kultūrinių pievų ir ganyklų. Aukštesnėse vietose kultūrinės ganyklos tęsiasi iki pat Šetekšnos. Palei Šetekšną natūralių pievų bendrijų
likučių yra tik šiaurinėje teritorijos dalyje, kur upės slėnis išliko nemelioruotas
(toje dalyje valsčiaus riba buvo išvesta Šetekšnos upe). Toje atkarpoje slėnis
smarkiai užpelkėjęs ir užkrūmijęs. Čia buvusios pievos nustojus šienauti taip pat
užauga krūmynais, palei krūmynus yra išlikę tik nedideli jų ploteliai. Pašalinus
krūmynus ir vėl pradėjus šienauti slėnio pievas, šioje dalyje galėtų atsigauti čia
buvusios natūralių pievų bendrijos, kurios yra priskiriamos vertingoms europinės
svarbos pievų buveinėms.
Buvusio Kamajų valsčiaus teritorijoje yra septyni ežerai, tačiau didesni plotai vertingų europinės svarbos bendrijų yra palei Petriošiškio ežerą ir pelkę, kuri
šliejasi prie vakarinės ir pietvakarinės ežero pusės. Ji yra paskelbta telmologiniu
draustiniu. Čia aptinkamos natūralios pelkių bendrijos, priskiriamos europinės
svarbos buveinėms: Tarpinės pelkės ir liūnai, Pelkiniai miškai ir Pelkėti lapuočių
miškai.
Rytinėje teritorijos dalyje yra išlikusių didesnių ir mažesnių miškų. Didžioji
jų dalis – jauni, neataugę po kirtimų, o dauguma šlapesnių sklypų yra nusausinti
ir jų kaip natūralių bendrijų vertė sumenkusi. Apsausėjus augimvietėms, nuskurdo
bendrijų floros sudėtis, atsirado pokyčių bendrijų vertikaliose ir horizontaliose
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struktūrose ir jų kaip natūralių bendrijų vertė sumenkusi. Bene didžiausiame miško
masyve – Kamajų šile mineraliniuose dirvožemiuose yra išlikę nedideli sklypai
brandžių spygliuočių miškų, kurie yra vertingi ir priskiriami europinės svarbos
buveinėms: Vakarų taigai ir Žolių turtingiems eglynams.
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Kamajų valsčiaus archeologinis paveldas
Andra Simniškytė

Įvadas
Buvęs Kamajÿ valsčius geomorfologiniu požiūriu plyti Vakarų
Aukštaičių plynaukštės srityje, kitaip dar S¸lių pakraštinės
moreninės aukštumos srityje, padalytas tarp Sėlių moreninės
plynaukštės vakaruose ir Sėlių moreninių kalvynų rytuose.1
Valsčiaus ribos eina Šetekšnõs upe apimdamos Dvíragio ežerą, šiauriausias taškas siekia Skrebiškês ir Påšilę, R leidžiasi
link Våzajo ežero, o P apima Úosinto ežerą Duõkiškio apylinkėse (1 pav.). Ankstyviausieji istoriniai šaltiniai čia mena
buvus istorinę Sėlą. Buvęs Kamajų valsčius užima maždaug
200 km2, tai sudaro maždaug 2–3% buvusios Sėlos teritorijos.
Iki tol čia gyvavo ir vienas kitą keitė kiti kultūriniai dariniai:
vadinamoji Pilkapių su akmenų vainikais kultūra (I tūkstantm.
po Kr. 1 pusė), Brūkšniuotosios keramikos kultūra (II tūkstantm.
pr. Kr. pabaiga - m. e. pradžia), o patys ankstyviausi pėdsakai
siekia neolitines kultūras (III–II tūkstantm. pr. Kr.). Kamajai
ir jų apylinkės buvusio valsčiaus ribose lig šiol nesusilaukė
specialios sociokultūrinę raidą įvertinančios studijos, archeologinis paveldas šiuo požiūriu taip pat nėra tinkamai apžvelgtas.
Straipsniu siekiama užpildyti šią spragą ir apibendrinančiai
įvertinti turimą informaciją, pateikiančią ne tik faktų apie krašto
priešistorinę raidą, bet ir išryškinančią tam tikras pažinimą
ribojančias spragas kaip gaires ateities tyrimams.

Šaltiniai
Šiuo metu oficialiame kultūros vertybių registre2 saugoma vos keletas archeologijos objektų iš buvusio Kamajų
valsčiaus teritorijos. Praeityje jų buvo kur kas daugiau, nors
ir ne apie visus žinoma. Rašant straipsnį teko susipažinti su
įvairiaus pobūdžio informacijos šaltiniais, literatūra ir muziejine
medžiaga. Kamajų valsčiaus archeologiniai objektai pradėti
registruoti tik pačioje XIX a. pabaigoje.
Tuomet keli pateko į Vílniaus senienų 1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 1965, t. 2; Guobytė R. Lietuvos paviršiaus
muziejaus vedėjo Fiodoro Pokrovskio
geologijos ir geomorfologijos ypatumai ir deglaciacijos
eiga, daktaro disertacija, 2002.
sudarytą tuometinės Kauno guberni2
jos archeologinį žemėlapį3, informaciją 3 Kultūros vertybių registras - www.kvr.kpd.lt.
Покровский Ф. В. Археологическая карта Ковенс
vėliau pakartojo ir papildė P. Taraкой губернии, Вильна, 1899.
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1 pav. Buvusio Kamajų valsčiaus ribos ir straipsnyje minimos
vietovės: 1 – Aukštakalniai, 2 – Baušiškiai, 3 – Čižai, 4 – Duokiškis
(Paunksniai), 5 – Geisčiai, 6 – Greviškiai, 7 – Gučiūnai, 8 –
Gudonys, 9 – Juodonys, 10 – Jurkiškis, 11 – Kalviai, 12 – Kirkėnai,
13 – Kryliai, 14 – Kuokšiai, 15 – Kuosiai, 16 – Mikniūnai,
17 – Naujasodė, 18 – Nečionys, 19 – Nečiūnai (Nečiūniškis),
20 – Nemeniūnai, 21 – Nevieriai, 22 – Pempiškis (Šermukšnynė),
23 – Radžionys, 24 – Rimšionys, 25 – Rudžiai, 26 – Salos,
27 – Taraldžiai, 28 – Urliai, 29 – Vaičionys, 30 – Varliai, 31 –
Verksnionys, 32 – Vilkeliškis, 33 – Žeimiai, 34 – Kamajai. Sudarė
A. Simniškytė

senka.4 XX a. pradžios spaudoje kartais pasirodydavo žinučių apie vienoje ar
kitoje vietovėje aptiktus archeologinės ar neaiškios kilmės radinius. Dažniausiai
žmonių dėmesį patraukdavo žmonių
kaulai, monetos, akmeniniai radiniai5; 4 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 1928.
keliskart minėtas Juodoniÿ piliakal- 5 Duokiškis. Įdomus radinys, Tautininkų balsas, 1928,
nr. 23, p. 8; Vargo Našlaitis, Vertas dėmesio
nis.6 Daug įvairios informacijos apie
piliakalnis, Lietuvos ūkininkas, 1938, nr. 16, p. 9;
Kamajų apylinkių praeitį galima rasti
Perkūnas, Pagerbė bočių kapus, Lietuva, 1924,
Valstybės archeologijos komisijos (togeg. 20, p. 4.
6
T u m a s J. Senovės kapų kalnai, Viltis. 1910,
liau – VAK) medžiagoje, kuri kartu su
birž. 4 (17), p. 2; Staniulis P. Jodonių piliakalnis,
keliuose muziejuose (Rõkiškio krašto
Žiburėlis, 1929, nr. 9, p. 179; Lakūnas, Piliakalnis
su padavimais, Mūsų laikraštis, 1931, nr. 50, p. 10;
muziejus – RKM, Lietuvos nacionalinis
Vajega J. Juodonių piliakalnis, Zarasų kraštas, 1934,
muziejus – LNM, Vytauto Didžiojo
nr. 5; Rožių keras, Apleisti karių kapai, Lietuvos
karo muziejus – VDKM) išsibarsčiuūkininkas, 1939, nr. 10, p. 9.
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siais radiniais tapo atspirties tašku nuo
1949 m. periodiškai vykdomiems apylinkių objektų žvalgymams.7 Pasirodė
apibendrinamųjų darbų su archeologinių vietų ir radinių aprašais, į kuriuos
pateko ir buvusio Kamajų valsčiaus
objektai.8
Kalbant apie archeologinio paveldo informacijos kaupimą, ypač buvusio Kamajų valsčiaus ribose, negalima
atskirai nepaminėti Kazimiero Paunksnio (1907–1988) (2 pav.). K. Paunksnis 2 pav. Kazimieras Paunksnis (1907–1988).
gimė Paùnksnių kaime (Rokiškio r.) www.grokiskis.lt
stambaus ūkininko šeimoje.9 Mokėsi
Duõkiškio pradžios mokykloje, baigė Rokiškio gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo
universitete Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyriuje bei gilino
savo kaip menininko talentą meno mokykloje. Baigęs universitetą iki 1936 m.
dirbo M. K. Čiurlionio galerijoje, 1936–1941 m. Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Domėjosi kryžių karų laikų istorija
7
Kulikauskas P. 1949 m. žvalgomosios archeologibei istorine geografija, braižė ženės ekspedicijos dienoraštis, Lietuvos istorijos instituto
10
mėlapius, piešė. Po karo grįžęs į
rankraštynas (toliau – LIIR), b. 3; 81; Daugudis V.
1970.V.29–VI.27 archeologinių paminklų, esančių
gimtinę, 1953–1956 m. dirbo RKM
Anykščių, Molėtų, Rokiškio ir Utenos rajonuose, žvalmoksliniu bendradarbiu, tačiau, būgymo duomenys, LIIR, f. 1, b. 150; Tautavičius A.
damas kūrybiška asmenybė, nesilaikė
1970 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (Anykščių, Rokiškio, Molėtų, Širvintų, Ukmergės
tuometiniams vadovams privalomų
ir Utenos raj. bei papildomi duomenys apie kai kuriuos
taisyklių ir buvo atleistas. Likusią
paminklus), LIIR, f. 1, b. 302; Tautavičius A. 1972 m.
gegužės 22 d. – birželio 10 d. vykusios žvalgomosios
gyvenimo dalį praleido savo gimarcheologinės ekspedicijos ataskaita, LIIR, f. 1, b. 321;
tinėje: drožinėjo, piešė, rinko krašVaitkevičius V. 1999 m. žvalgomųjų ekspedicijų
Anykščių, Rokiškio, Utenos ir Zarasų r. ataskaita,
totyrinę medžiagą, savo namuose
LIIR, f. 1, b. 3389; Simniškytė A. Žvalgymai Jaros
įkūrė muziejų. Archeologinį-istorinį
ir Maleišos slėniuose, 2002 m. (Anykščių ir Rokišišsilavinimą K. Paunksnis panaudojo
kio r.), LIIR, f. 1, b. 3914; Simniškytė A. 2003 m.
žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Rokiškio rajone
ne lauko tyrimuose, bet rinkdamas
ataskaita, LIIR, f. 1, b. 4224.
žinias apie archeologinius radinius 8 Lietuvos archeologijos bruožai, Vilnius, 1961; Lietuvos
TSR archeologijos atlasas (toliau – LAA): t. I, Akmens
ir objektus, jas fiksavo ir publikavo
ir žalvario amžiaus paminklai, 1974; t. II, Piliakalniai,
spaudoje11 arba asmeninės korespon1975; t. III, I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, 1977;
dencijos forma. Jo surinktą informat. IV, I–XIII a. radiniai, 1978; Zabiela G. Sėlių žemės
senovė. Rokiškis. Miestas. Kraštas. Žmonės, Vilnius,
ciją paveldėjo Duokiškio mokykla,
1999, p. 23–68; Simniškytė A. Geležies amžius Sėloje,
ja naudojamasi ir šiame straipsnyje.
Vilnius, 2013.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 536.
Paunksnis A. Apuolės piliakalnis, Ateitis, 1932, nr. 1,
p. 26–28; Paunksnis K. Bišpiliai, Lietuviškoji enciklopedija, 1935, t. 3, skilt. 1267–1269; Paunksnis K. Bišpilis,
Lietuviškoji enciklopedija, 1935, t. 3, skilt. 1269–1270;
Paunksnis K. Pilėnų gynimas, Lietuvos karo invalidas,
Kaunas, 1936, p. 17–19; Paunksnis K. Saulės mūšis
1236, Akademikas, 1936, nr. 3, p. 73–74.
11
Paunksnis K. Ką galima rasti durpynuose, Po Spalio
vėliava (Rokiškis), 1959, rugs. 5, p. 4.
9

Tyrimai
Visai prie pat buvusio Kamajų valsčiaus ribų, kaimyniniame
Svėdasÿ vls., fiksuoti vieni ankstyviausių dokumentuotų kasinėjimų
Sėlai priskiriamoje Lietuvos dalyje,
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3 pav. Juodonių
piliakalnio papėdės
gyvenvietės tyrimai
1958 m. Rokiškio
krašto muziejaus
(toliau – RKM)
archyvas

juos 1844–1845 m. atliko Jasoniÿ (Utenõs r.) dvarininkas Pranciškus Vilčinskis
pilkapiuose tarp Vaine¤kių ir Kùstų kaimų.12 Pirmieji dokumentuoti tyrinėjimai
buvusiame Kamajų valsčiuje fiksuojami XIX a. pabaigoje. Tai duomenys apie
1882 m. kasinėjimus Ba÷šiškių pilkapiuose13, tiesa, nei kasinėjimų, nei žinutės autorius nėra žinomas. Pirmieji autorizuoti tyrimai atlikti 1939 m. Gavus žinių apie
ardomus Baušiškių ir Kuokšiÿ pilkapius juos atliko profesionaliosios archeologijos
Lietuvoje pradininkas Jonas Puzinas, ištyręs atitinkamai du ir keturis sampilus
šiuose pilkapynuose.14
Po karo plataus masto ir svarbūs ne tik lokaliu, bet ir valstybiniu mastu
tyrimai vykdyti Juodoniÿ archeologiniame komplekse. 1958–1959 m. Juodonių piliakalnio papėdės gyvenvietę (220 m2)
kartu su Rokiškio kraštotyros muzieju- 12 Simniškytė A. Užpalių kolekcijos pėdsakais, Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge, Vilnius,
mi tyrinėjo Lietuvos istorijos instituto
2011, p. 41–66.
archeologė Laima Nakaitė-Vaitkunskie- 13 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
Rankraščių skyrius, f. 92, TD10; Tebelškis P. Baunė (3 pav.).15 Prabėgus trisdešimčiai
šiškių pilkapynas, Baltų archeologija, 1998, t. 1/2
metų Juodonių tyrimai buvo atnaujinti
(11/12), p. 51–53.
ir vykdyti tos pačios institucijos dar- 14 Puzinas J. Kuokšių, Rokiškio raj. 1939 m. pilkapių
kasinėjimų ataskaita, 1939, LIIR, f. 1, b. 339; Pubuotojos Elenos Grigalavičienes.16 Per
zinas J. Piliakalnio, Kamajų vlsč., Rokiškio apsk.
kelis tyrimų sezonus (1986–1987 m.)
pilkapių 1939 m. tyrinėjimų ataskaita, 1939, LIIR,
piliakalnyje buvo ištirta 228,5 m2, papė- 15 f. 1, b. 340.
Nakaitė L. Juodonių gyvenvietės (Rokiškio raj.)
dės gyvenvietėje – 90 m2 (1989 m.). Dar
archeologinių tyrinėjimų duomenys, Iš lietuvių
kultūros istorijos, 1959, t. 2, p. 138–150.
po keliolikos metų šių eilučių autorė,
16
Grigalavičienė E. Juodonių piliakalnis ir gybendradarbiaudama su gamtos mokslų
venvietė, Lietuvos archeologija (toliau – LA), 1992,
t. 9, p. 41–91.
atstovais, Juodonių papėdės gyvenvie17
Simniškytė A. Juodonių piliakalnio gyvenvietė.
tėje atliko nedidelės apimties tyrimus
Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai, Archaeosiekdama patikslinti objekto apgyvenlogica Lituana, 2002, 3, p. 137–156; Daugnora L.,
G i r i n i n k a s A., G u o b y t ė R., K i s i e l i e n ė D.,
dinimo chronologiją ir intensyvumą.17
S i m n i š k y t ė A., S t a n č i k a i t ė M. Juodonys ir
Taigi Juodónys – vienas plačiausiai tyJaros apyežeris: gamta ir gyventojai, LA, 2004,
t. 26, p. 111–135; Simniškytė A., Stančikaitė M.,
rinėtų tokio tipo archeologinių objektų
Kisielienė D. Continuity and discontinuity in the
istorinės Sėlos teritorijoje, iš viso čia
Juodonys archaeological complex, Muinasaja teadus,
2003, 13, p. 267–286.
ištirta 546 m2.
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1994 m. Kultūros paveldo centro (KPC) archeologas Povilas Tebelškis spėjamo Krýlių kapinyno vietoje ištyrė 6 perkasas (30 m2).18 Kitas KPC darbuotojas
Arūnas Strazdas Paùnksnių kaimo ribose 1997 m. ištyrė 17 šurfų (20 m2) norėdamas patikslinti informaciją apie akmens amžiaus gyvenvietę, tyrimų metu aptikta
dvarvietės pėdsakų.19
XXI a. archeologinių tyrimų poreikį dažniausiai sukelia infrastruktūriniai,
tvarkybos ir gerovės gerinimo projektai, dažniausiai vykstantys senųjų miestelių,
dvarviečių vietose. Jų metu prieš statybos, žemės judinimo darbus siekiama išsiaiškinti, ar yra likęs archeologinis sluoksnis, radiniai, kokia jų chronologija ir
paminklosauginė vertė. 2013 m. tyrimai vyko keliose Salÿ dvaro sodybos teritorijos
vietose20, 2014 m. – Kamajuose21 ištiriant nedidelius plotelius.

Pirmieji žmogaus pėdsakai
Dabartiniame Rõkiškio rajone ledynų neliko prieš keliolika tūkstančių metų.
Dabartinį paviršių suformavęs apie iki kelių šimtų metrų storio ledynas maždaug
prieš 20 000 metų atslinko iš Pietų Suomijos (Grūdos stadija), o po kelių tūkstančių
metų pradėjo trauktis, kasmet šiek tiek nutirpdamas. Taip susiformavo Vakarų
aukštaičių plynaukštė, kurios teritorija apima ir Kamajų valsčių. Čia iki šiol nerasta paleolito ir mezolito žmonių gyvenimo pėdsakų. Bene ankstyviausi valsčiaus
radiniai – laiviniai kovos kirviai, datuojami III–II tūkstantm. pr. Kr. Vienas jų
rastas ties Taraµdžiais kasant Maleišõs upelės vagą (?), kitas – netoli Duõkiškio,
į ŠR nuo Uosíjos ištakos iš Úosinto ežero.22 Prie Duokiškio, Paùnksnių kaime,
kirvių radęs istorikas, medžio drožėjas K. Paunksnis 1985 m. čia apsilankiusiai
ekspedicijai23 parodė vietą šalia savo sodybos, kur jis rado 2 akmeninius kirvelius,
tuomet buvusius pas radėją. Vieta lokalizuota maždaug 2 km į ŠR nuo Duokiškio
bažnyčios, 0,6 km į V nuo Paunksnių kaimo kapinių ir 0,2 km į PR nuo kanalizuoto Vazajõs upelio, molingoje pievoje,
kuri anksčiau buvo dirbama. 1997 m. 18 Tebelškis P. Krylių senkapių (AV–1090), esančių
Rokiškio rajono Kamajų apylinkės Krylių kaime,
ištyrus 17 šurfų (20 m2) akmens am1994 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita,
žiaus gyvenvietės sluoksnio ar radinių
1994, LIIR, f. 1, b. 2274.
neaptikta. Spėjama, jog radiniai galėjo 19 Strazdas A. Rokiškio rajono Paunksnių senovės
gyvenvietės (IP 1468/A) 1997 metų žvalgomųjų
būti rasti kitoje vietoje, pernešti, vėarcheologinių tyrimų ataskaita, LIIR, f. 1, b. 2880.
liau pamesti ir vėl rasti.24 Ankstyvosios 20 Vi t k ū na s M. Salų dvaro sodybos (u. k. 575)
Kamajų sen., Rokiškio r., žvalgomųjų archeologižmonių bendruomenės rinkosi gyventi
nių tyrimų 2013 m. ataskaita, LIIR, f. 1, b. 6780;
prie seklesnių, žuvingų, su platesniais
Petrulis D. Salų dvaro sodybos (u. k. 575) Rokiškio r., Salų mstl., žvalgomųjų archeologinių tyrimų
atabradais ežerų, kurių dalis dabar jau
2013 m. ataskaita, LIIR, f. 1, b. 6363.
virtusi pelkėmis. Tokių vietų Kamajų 21 D u d e r i s K. Kamajų miestelio istorinės dalies
(17088) teritorijos, Rokiškio r. saviv., Kamajų mstl.,
valsčiuje ieškota nebuvo. Šiuo požiūriu
Vilniaus g. 12, žvalgomųjų archeologinių tyrimų
gana perspektyvios Petriošiškio ežero
2014 m. ataskaita, LIIR, f. 1, b. 6890.
22
pakrantės.
VAK, b. 41, p. 350, 395.
Balčiūnas J., Dakanis B. Rokiškio rajono archeologijos paminklų žvalgymas, Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 m. (toliau – ATL),
1986, p. 114.
24
Strazdas A. Rokiškio rajono Paunksnių senovės
gyvenvietės (IP 1468/A) 1997 metų žvalgomųjų
archeologinių tyrimų ataskaita, LIIR, f. 1, b. 2880.
23
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Bronzos ir ankstyvasis
geležies amžius
buvusiame Kamajų
valsčiuje: akmeninių
įrankių ir gyvenviečių
ant kalvų epocha
Po akmens amžiaus sekė bronzos
amžius (1800–500 m. pr. Kr.). Nors
laikotarpio pavadinimas reiškia, jog
akmeninius įrankius keičia pagaminti
iš metalo, bronzos, tačiau Lietuvoje jie
reti, o minėtai epochai toliau atstovauja
akmeniniai kirveliai, kurių iš šio laikotarpio žinoma gerokai daugiau, paprastai
datuojami I tūkstantm. pr. Kr. Pagaminti
iš atsparios laiko tėkmei medžiagos –
akmens, yra gerai matomi, patraukia
radėjų dėmesį savo formomis, todėl
cijas.
dažnai pakliūna į įvairias kolek
Valstybinėse ir visuomeninėse institucijose kaupiami kirveliai buvo rūpestingai
suregistruoti ir suklasifikuoti dar XX a.
8 dešimtmetyje.25 Kamajų valsčiuje to- 4 pav. Akmeniniai kirveliai iš Kamajų apylinkių
kių kirvukų suskaičiuota 48, tarp jų (RKM 28), Duokiškio (RKM 46) ir Taraldžių
daugiausia kirvelių su skyle kotui ir (RKM 7307). A. Simniškytės nuotr.
siaurėjančia (15) bei keturkampe (11)
pentimis (1 lentelė, 4 pav.).
2001 m. pasirodęs A. Gaigalo darbas apie petrografinę akmeninių įrankių
sudėtį suteikė žinių apie tai, iš kokios uolienos rūšies kirveliai buvo pagaminti,
kokia šios žaliavos kilmė, kokiose sąlygose jie gulėję, netekę savo tiesioginės
paskirties.26 Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog žmonės senovėje puikiai pažino
akmenis, intuityviai ir iš patirties parinkdami akmeninių įrankių gamybai atspariausias uolienų atmainas, kurių savybės priklausė nuo pačių uolienų ypatybių:
mineralinės sudėties, struktūros ir tekstūros, trapumo, kietumo, monolitiškumo.
Nustatyta, jog Lietuvoje rasti kirvukai daugiausia yra pagaminti iš kristalinių uolienų,
magminių bazinių jų atmainų: uralitinio porfyro, diabazo, gabro. Sprendžiant pagal
kartografines schemas, Šiaurės Rytų Lietuvoje, t. y. ir Kamajų valsčiuje, dominavo
kirveliai, pagaminti iš uralitinių ir uralitinių plagioklazinių porfyritų, jų paplitimas
sutampa ir su šių uolienų eratinių riedulių paplitimu Lietuvos teritorijoje, kur jie
buvo atnešti ledyno prieš 20 000–13 000 metų iš Pietų Súomijos vidurinės dalies.
Ši, vietine tapusi, riedulių ir gargždo
medžiaga buvo randama žemės pavir- 25 LAA, 1974, t. 1.
26
Gaigalas A. Akmeninių kirvukų ir kitų akmens
šiuje, gargždynuose prie upių, ežerų
įrankių petrografinė sudėtis ir medžiagos šaltiniai,
Geologija, 2001, nr. 36, p. 15–29.
pakrantėse, fliuvioglacialinėse terasose
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ir lygumose. Kai kuriems kirvukams gaminti buvo pasirinkti tiesiog ledyninės
apdailos gargždas ir smulkūs rieduliai, kurie turėjo pusiau gatavą norimo įrankio
formą ir jo profilį.
Įgudusiam meistrui kirvelių gamyba nebuvo sudėtinga. Skylė kotui buvo
išgręžiama sukant tuščiavidurį gyvulio kaulą (ragą?) ir po juo pilant smėlį. Tokiu būdu skylė buvo išgręžiama maždaug per 8 darbo valandas, tiek pat laiko
prireikdavo ir akmeniui apskaldyti ir nušlifuoti.
Akmeniniai kirveliai buvo darbo įrankiai, naudoti lydiminės žemdirbystės
sąlygomis. Šiais įrankiais iškirstuose ir išdegintuose miškų ploteliuose javų auginimui
buvo įrengiami 3–4 metus naudoti lydimai.27 Kaip parodė eksperimentai, gerai įgudus
akmeniniu kirviu dvidešimties centimetrų skersmens ąžuoliuką galima nukirsti per
20 minučių.28 Kertant medžius kirveliai nuo koto neretai nusmukdavo, atšipdavo,
pasimesdavo. Todėl akmeninių kirvelių radimvietės gali rodyti preliminarias to
meto bendruomenių veiklos zonas, vietas, kuriose buvo kertami miškai, auginami
gyvuliai ir dirbama žemė. Deja, vertybe laikant patį daiktą, retai kada fiksuojama,
kur tie daiktai rasti, todėl daugumos kirvelių radimo aplinkybės yra nežinomos,
geriausiu atveju lokalizuojamos kaimo tikslumu. Kai kurie radiniai metrikuoti tų
vietų ar kaimų, kuriuose radiniai buvo kaupiami, vardais, pvz., keliolika Kamajų
mokyklos muziejaus eksponatų registruoti kaip rasti „Kamajų apylinkėse“.
Netoliese ūkinės veiklos vietų turėjo būti ir bendruomenių gyvenvietės. Daugiausia I tūkstantm. pr. Kr. gyvenviečių Lietuvoje žinoma aukštesnėse, topografiškai
raiškiose vietose – krantų kyšuliuose, kalvose, kurias dar papildomai įtvirtindavo
medinėmis konstrukcijomis, pylimėliais ar grioviais. Gyventi kalvose juos galėjo
versti drėgnesnis klimatas, pakilęs vandens lygmuo, skatinęs pelkėjimo procesus,
taip pat socialiniai veiksniai – socialinė diferenciacija, priešiški santykiai tarp
bendruomenių. Buvusio Kamajų valsčiaus teritorijoje dabartiniame nekilnojamojo
paveldo kultūros registre įrašyti ir saugomi Ba÷šiškių (5 pav.), Juodoniÿ, Rùdžių
(6 pav.) ir Radžioniÿ (7 pav.) piliakalniai. Labai tikėtina, jog tokių gyvenviečių
buvo gerokai daugiau. Deja, mažai ką galima pasakyti apie piliakalniais vadinamas ar kitas piliakalnių folkloro savybes turinčias kalvas, kuriose nepastebėta
jokių dirbtinių konstrukcijų požymių ar kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Piliakalnių
sąraše29 anksčiau figūravo kalvelė Čižuosê, seniau buvusi „3 m aukščio ir 60–70 m
pločio <...>, gražios kūgio pavidalo formos“30, dabar vos žymi – 10 m skersmens,
1,5 m aukščio. Kalvelė vadinama Kupalių piliakalniu ir gali būti susijusi su Kupolių šventės tradicijomis.31 Guči¿nų ir Salÿ vardais gerai žinomas dar vienas
„piliakalnis“, vadinamas Raganų kalnu32.
Dabar tai – nedidelė, dirvonuojanti 27 Dundulienė B. Lydiminė žemdirbystė, Žemdirbystė Lietuvoje. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo
pakiluma, 16–18 m skersmens viršuje,
Istorija, t. 5, p. 12–21.
lėkštais vos 2–4 m aukščio šlaitais. Ka- 28 darbai.
М а л и н о в а Р., М а л и н а Я. Пpыжок в прошлое,
sinėjant Raganų kalną „<...> rasta kaulų;
Москва, 1988.
29
LAA,
t. 2, p. 48.
1933–1936 m. rastas akmens kirvukas ir 30
VAK, b. 41, p. 273–280.
33
geležinė ietis <...>“ . Vytauto Didžio- 31 Vaitkevičius V. Kupolių šventvietės, Tautosakos
jo karo muziejaus Kaune radimviečių 32 darbai, 2003, t. 19, p. 122–131.
VAK, b. 41, p. 288, 381–390.
kartotekoje yra įrašas apie titnaginius 33 V a i t k e v i č i u s V. Senosios Lietuvos šventvietės.
Aukštaitija, 2006, p. 551–553.
dirbinius iš Gučiūnų. Inventoriniai nu91
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5 pav. Baušiškių
piliakalnis. 2003m.
A. Simniškytės nuotr.

6 pav. Rudžių
piliakalnis. („Lietuvos
piliakalniai. Atlasas“,
sud. Z. Baubonis,
G. Zabiela, Vilnius,
2005, t. 2, p. 354–
355)

7 pav. Radžionių
piliakalnis. 1963 m.
KPD archyvas, f. 41,
ap. 2, neg. nr. 4387
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meriai nepriskirti, pačių dirbinių taip pat nėra. Palei Šetekšną buvo žinoma dar
keletas piliakalniais vadinamų vietovių: Taraµdžiuose prie Maleišõs upės J. Čepukonio sklype minimas piliakalnis, kuriame rasta žmonių kaulų, šukių ir monetų, o
XIX a. kalvoje buvusios įrengtos kapinės34; Naujasodėje paminėtas Švedų kalnas35.
Piliakalnio pavadinimą galima rasti Rimšionysê (Urbõniškyje)36 ir Urliuosê37 prie
Salų ežero. 0,5 km į R nuo Vaičioniÿ minimas Milžinų kalnas, kuriame esą rasta
akmeninių ginklų, molinių daiktų, anglių ir pinigų.38 Iki galo lieka neaiški ir į
registrą įrašyto Radžioniÿ piliakalnio archeologinė vertė, nes kol kas jokių radinių
iš šio objekto nežinoma, todėl jis tik su abejonėmis gali būti vadinamas piliakalniu
ir datuojamas I tūkstantm. pr. Kr.39 Apibendrintais duomenimis kalvose dažniausiai minima buvus kapelių, žmonių kaulų, įvairių radinių. Kapeliai, beje, įrengti
ir tikruose Rùdžių ir Juodoniÿ piliakalniuose. Tikėtina, jog bent dalis ankščiau
minėtų kalvų – buvusios Brūkšniuotosios keramikos gyvenvietės kalvose, ypač jei
jose minima ar jų aplinkoje žinoma apie akmeninius radinius (Guči¿nai, Čiža¤,
Gudónys, Juodónys, Mikni¿nai, Naujåsodė). Svarstoma ir specifinė, negyvenvietinė,
tokių kalvų paskirtis. Apipintos įvairiais padavimais kai kurios jos galėjo būti
didesnės ar mažesnės šventvietės.40
Gyvenvietės kalvose buvo nedidelės, užėmė 15x35 m, 40x45 m, 55x30 m dydžio aikšteles, dar mažesnė aikštelė, vos 10x8 m dydžio, yra piliakalniu laikomoje
Radžioniÿ kalvelėje). Tokiose aikštelėse galėjo spiestis tik nedidelės bendruomenės.
Pečianyku vadinamame Juodoniÿ piliakalnyje 1986–1987 m. ištirta maždaug
13% visos aikštelės (8 pav.). Nustatyta, jog gyventojai aikštelės pakraščiu nuo
nuolaidesnio šlaito pusės iškasė maždaug 1,5 m pločio, 0,45 m gylio griovį, kurį
vidinėje pusėje sutvirtino medine 8–9 cm skersmens kuolų tvora ir jos vidinėje
pusėje surentė medinius pastatėlius su akmenimis apkrautais židiniais. Šiam pirmajam etapui priskiriami tyrimų metu rasti akmeniniai kirviai ir jų dalys (iš viso
4 vnt.), taip pat kauliniai smegtukai, molinis verpstukas bei keramika brūkšniuotu
paviršiumi, kuris išgaunamas dar neišdžiūvusio indo paviršių trinant šieno ar
žolės gniūžte. Visos šios savybės yra būdingos vadinamajai Brūkšniuotosios keramikos kultūrai. Pagal vėlyvas – briaunines – indų formas piliakalnis datuojamas
I tūkstantm. pr. Kr. 2-ąja puse – m. e. pradžia. Šukių brūkšniuotu paviršiumi
minima ir Ba÷šiškių piliakalnio aikštelėje bei pašlaitėje prie Rùdžių piliakalnio,
todėl, reikia manyti, jų apgyvendinimas galėjęs būti daugmaž vienalaikis.
Paskutiniu metu aiškėja, jog gyventa ne tik kalvose ir krantų kyšuliuose įrengtose gyvenvietėse, vadinamose ankstyvaisiais piliakalniais, bet ir lygumose. Tiesiog
tokių gyvenviečių pėdsakus nušlavė ilgus amžius trukęs arimas, paslėpė deliuviniai
procesai. Apie jų buvimą galima tik
spėlioti. Nenustatyto laikotarpio gyven- 34 V a r g o N a š l a i t i s , Vertas dėmesio piliakalnis,
Lietuvos ūkininkas, 1938, nr. 16, p. 9.
vietė galėjusi būti dabar jau išnykusiame 35 VAK, b. 41, p. 343.
Kírkėnų kaimelyje, prie numeliuoruoto ir 36 VAK, b. 41, p. 394.
37
lauku paversto Šìškupio upelio. Žmonės 38 VAK, b. 41, p. 395.
VAK, b. 41, p. 403.
ten „vietomis išardavę žemės su pelenais 39 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, sud. Z. Baubonis,
ir anglimis“.41 Ten minimas ir akmuo 40 G. Zabiela, Vilnius, 2005, t. 2, p. 354–355.
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos..., 2006, p. 16.
su „vilko pėda“ (išvežtas melioratorių 41 Simniškytė A. Žvalgymai Rokiškio rajone, ATL
2003, Vilnius, 2005, p. 265–266.
1986 m.), ir „aukuras“, kur „žmonės auko93
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8 pav. Juodonių
archeologinis
kompleksas ir tyrimų
vietos. A. Simniškytės
iliustr.

davo dievams gyvulius juos degindami“. Čia rastas akmeninis trinamųjų girnų pagrindas gali būti aptariamo laikotarpio radinys, kuris buvo pertemptas į kitą vietą, į
P. Bendoriaus sodybą, netoli plento Svėdasa¤–Kamaja¤ (9 pav.). Tai rausvos spalvos,
smulkiagrūdžio granito ar smiltainio, suformuoto bemaž taisyklingo puskepalio
formos, 35–46x60 cm dydžio, 18–20 cm aukščio akmuo. Gludintas plotas yra beveik
jo centre, 34–36 cm skersmens, giliausia
vieta centre siekia 2–2,5 cm gylį.
I tūkstantm. pr. Kr. pagrindinė ūkio šaka buvo gyvulininkystė. Jai
vystyti reikėjo aukštesnio žemdirbystės
lygmens, daugiau pašarų, savo ruožtu gyvulininkystė buvo produktyvios
žemdirbystės sąlyga. Gyvuliai buvo
maisto šaltinis, susisiekimo, traukiamoji priemonė, iš jų kailių ir vilnos
buvo gaminami drabužiai, avalynė, iš
kaulų – darbo įrankiai, ginklai, papuošalai, gyvulių mėšlu tręšiama žemė. 9 pav. Trinamųjų girnų akmuo iš Kirkėnų k.
Apie ūkio struktūros ir faunos santykį 2003 m. A. Simniškytės nuotr.
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dažniausiai sprendžiama pagal tyrinėtų piliakalnių ir gyvenviečių osteologinės
medžiagos duomenis. Juodonių piliakalnyje naminių gyvulių kaulai gerokai viršijo laukinių kiekį ir sudarė maždaug 70–89% visų rastųjų, panašios proporcijos
buvusios ir kituose ŠR Lietuvos piliakalniuose: 66–72% – Petreši¿nų (Rokiškio r.),
81–84% – Kerìlių (Kùpiškio r.).42 Juodonysê daugiausia rasta stambiųjų raguočių ir
arklių kaulų (27,91 ir 25,58%), kiaulių – 11,63%, o smulkiųjų raguočių – 4,65%.43
Ankstyvuosiuose piliakalniuose aptinkama labai mažai su žemdirbyste susijusių darbo įrankių, tai – jau minėti akmeniniai darbo kirveliai ir akmeninės
trinamosios girnos. Todėl tarpdisciplininiai archeologiniai-paleobotaniniai tyrimai,
atlikti prie Juodonių piliakalnio, lieka vieni iš nedaugelio visos Lietuvos mastu
aktualios informacijos šaltinių apie priešistorinių laikų žemdirbystę. Jau neolitui
priskiriamoje Juodonių gręžinio žiedadulkių diagramos dalyje aptikta atskirų augalų
rūšių ir jų grupių žiedadulkių, bylojančių apie dirbamus laukus bei ganyklas ar
degimus. Gyventojų aktyvumas didėjo bronzos amžiuje, ypač antrojoje jo pusėje,
ir ankstyvajame geležies amžiuje. Tuo metu Juodoniÿ piliakalnis jau buvo gyvenamas, tai rodo ir daugybė nuosėdose aptinkamų kiečių ir balandų žiedadulkių.
Su ankstyvąja urbanizuota aplinka taip pat siejamas didelis Aster. sect. Cichor.
žiedadulkių kiekis. Gausybė dilgėlių liekanų yra ne tik antropogeninio poveikio,
bet ir azoto turtingo dirvožemio įrodymas. Piktžolių, tokių kaip rugiagėlės, atskirų
graižažiedžių genčių, paprastosios kiaulpienės, siauralapės žliūgės, aitriojo vėdryno,
dirvinės pienės radiniai gali būti siejami su žmogaus veikla ir dirbamais laukais.
Medžių žiedadulkių kiekio kaita ir atskirų jų rūšių plėtra sietina su bemiškių
plotų atsiradimu ir vėlesniu jų apaugimu. Spektre pasirodžius javų žiedadulkėms
išaugo ir beržo žiedadulkių kiekis nuosėdose. Vėliau išryškėja eglės (Picea) kreivės
kritimas, lydimas pušų ir kadagių plitimo saulėtose augimvietėse. Miško deginimą,
kaip vieną iš būdų plėsti dirbamos žemės plotus, liudijo didelis mikroskopinių
angliukų kiekis nuosėdose ir šakio, tipiško degimų augalo, klestėjimas.
Taigi erų sandūra – intensyvios gyventojų veiklos etapas Juodonių apylinkėse.
Chronologiškai šis ekspansijos etapas sutampa su geležies gamybos pradžia, kuri
laikoma daugelio pokyčių stimulu. Perpratusi geležies gavybos ir gamybos paslaptis
bendruomenė galėjo pasigaminti tobulesnių darbo įrankių, tai savo ruožtu lėmė
ūkinės veiklos intensyvumo ir produktyvumo didėjimą. Pradžioje geležies gavyba
galėjo vykti pačiuose piliakalniuose. Vis dėlto šiuo verslu užsiimti piliakalniuose
buvo nepatogu (dėl specifinių sąlygų – molio, rūdos, kuro ir vandens poreikio
gamybai) ir pernelyg rizikinga (dėl gaisro pavojaus). Galbūt su geležies gavyba
susiję asmenys, jų šeimos pirmosios išsikėlė iš piliakalnių ir įsikūrė atokiau.

Pilkapių su akmenų vainikais kultūros laikotarpis
II ar III a. Juodoniÿ piliakalnio aikštelė buvo apleista, pastatų tirtose vietose
neaptikta. Sprendžiant iš pavienių to meto radinių galima daryti išvadą, jog žmonės
piliakalnyje tebesilankė, tačiau gyventi įsikūrė kitur. Tai patvirtina ir žiedadulkių
diagramos duomenys, pagal kuriuos erų sandūroje maksimaliai išplėtotą, aplinkai
daug įtakos dariusią gyventojų ūkinę
42
Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 45.
veiklą, kurios svarbi dalis buvo žem- 43 Daugnora L., Girininkas A. Osteologija Lietuvoje,
Vilnius, 1996, 51 lent.
dirbystė, keitė regresijos arba veiklos
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10 pav. Baušiškių
apylinkės.
Archeologiniai ir
mitologiniai objektai
(saugomos teritorijos
apibrauktos). Sudarė
A. Simniškytė

pobūdžio kaitos etapas I tūkstantm. po Kr. 1-ajame ketvirtyje. Dirbami laukai
po truputį pradėjo užaugti, nuosėdose padidėjo medžių žiedadulkių kiekis. Šio
laikotarpio pabaigoje galima pastebėti ir nedidelį ruderalinių augalų, plintančių
apgyventoje aplinkoje, kiekio mažėjimą spektre.
To meto bendruomenių išsikėlimo iš piliakalnių procesas pastebimas visoje
Lietuvoje. Kartu išnyko ir brūkšniuotoji keramika, o kraštovaizdyje paplito laidojimo
paminklai. Laidosenos formų įvairovės pagrindu Lietuvoje skiriamos 6 kultūrinės
sritys. Plačiausiai nusidriekusi buvo Pilkapių su akmenų vainikais kultūra, į kurią
patenka ir Kamajų valsčiaus archeologiniai objektai – tyrinėti Ba÷šiškių ir Kuokšiÿ
pilkapynai bei spėjamas Neči¿nų (Neči¿niškio) pilkapynas.
Ba÷šiškių pilkapynas yra 0,1 km į P nuo Baušiškių piliakalnio, kur tebėra
žymios trijų pilkapių liekanos (10 pav.). Seniau čia 0,1–0,2 km atstumu viena
nuo kitos buvusios dvi pilkapių grupės iš 3 ir 5 sampilų, apdėtų akmenimis iš
laukų.44 Patys pilkapiai buvo 5–9 m skersmens, iki 1,5 m aukščio (11 pav.). Apie
1882 m. vienas pilkapis mažesnėje trijų pilkapių grupėje buvo kasinėtas, rasta
žmonių kapų ir romėniškojo periodo papuošalų: keli ritiniai smeigtukai su grandinėle ir kabučiais, antkaklė kūginiais galais su „kryžiuko pavidalo“ kabučiais,
pusmėnulio tipo kabutis su ataugėlėmis, apyrankė ir kt. Šiuos dirbinius tuometinis
žemės savininkas M. Diržys pardavęs grafienei Pšezdzeckai už 25 litus. Ant
roji
pilkapių grupė plačiai nekasinėta, joje
rastas geležinis įmovinis kirvis. 1932 ar 44 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
Rankraščių skyrius, f. 92, TD 10; Vilniaus universiteto
1933 m. dalis pilkapiuose rastų dirbibibliotekos Rankraščių skyrius, f. 35–181; Tebelškis P.
nių pateko į RKM, kuriame saugoma
Baušiškių pilkapynas..., 1998; S i m n i š k y t ė A.
ir dabar: antkaklė trimitiniais galais,
Geležies amžius..., 2013, p. 234.
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statinėlinis smeigtukas, 6 juostinės
apyrankės (12 pav.). To meto vietos
gyventojų liudijimu, pilkapius XX a.
pradžioje kasinėjo Ragìliuose kunigavęs ir archeologija domėjęsis J. Žiogas.
1939 m. du pilkapius (8–9 m skersmens
ir 0,6–1 m aukščio) vienoje grupių
tyrinėjo J. Puzinas.45 Viename sampile
rasti keli žmogaus kaulai ir grandinėlės
fragmentai, kitame 0,4 m nuo žemės
paviršiaus rasti vaiko kapo pėdsakai,
maža apskrito pjūvio apyrankė bei keramikos šukių.
Kuokšiÿ pilkapynas buvo 0,5 km
nuo Kamajÿ–Jūžintÿ kelio, prie Lėškupio upelio ir jo intako Katmilžių upelio
santakos. Pilkapyne buvę 4 pilkapiai su
akmenų vainikais, 9–12 m skersmens
ir iki 1 m aukščio (13 pav.). XIX a.
akmenys iš vainikų išrinkti, sampiluose
įrengti bulviarūsiai, kuriuos kasant aptikta kaulų ir radinių. 1939 m. pilkapių
liekanas ištyrė J. Puzinas.46 Nesuardytų
kapų nerasta, tik atsitiktinių radinių 11 pav. Baušiškių pilkapių situacija apie 1882 m.
(kelios juostinės apyrankės, pentinis MAB RS, f. 92, TD 10
siauraašmenis kirvis, keli ietigaliai),
pagal kuriuos nustatyta, jog pilkapiai buvo supilti III a. Be to, rasta ir vėlesnių,
tarp jų ir istorinių laikų radinių: gintaro karolis, stambios įvijos, žvangutis, žvaigždinė segė, žiestosios keramikos, puoštos bangelėmis (14 pav.).
K. Paunksnio duomenimis, Neči¿niškyje, į ŠV nuo Våzajo ežero buvusiame
B. Kurkutienės sklype, prie Prašuvio upelio, buvę 5 pilkapiai. Deja, jokių kitų
duomenų apie šiuos pilkapius nėra. Skirtingi šaltiniai mini išartus žmonių griaučius bei akmeninius radinius šalia jų, taip pat geležies gargažes ir puodų šukes
kaimo apylinkėse.47
Dar vienas pilkapynas galėjęs būti netoli Kamajų, Skrebíškio palivarko žemėse, kur XX a. pradžioje carinės Rusijos kariškis topografas S. Masalitinovas radęs
kelis II–III a. žalvarinius pentinus48, dabar saugomus LNM (15 pav.). Šie radiniai
buvo iškeliavę į Rusiją, kur iš S. Masalitinovo juos gavo Peterburge leidžiamo
kultūrinio leidinio Kwartalnik Litewskie redaktorius Janas Obstas, kuriam persikėlus
į Vilnių, radiniai grįžo į Lietuvą. Tai svarbus aptariamo laiko radinys visos Sėlos
mastu, kadangi pentinus rasti čia pasi- 45
Puzinas J. Piliakalnio, Kamajų vlsč..., 1939.
taiko ypač retai.49 Radimo aplinkybės ir 46 Puzinas J. Kuokšių, Rokiškio..., 1939.
vieta nežinomos. Skrebiškio apylinkėse 4748 Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 274.
Makarenko M. Zabytki przedhistoryczne gub.
Milžinkapiu vadinama vietovė, akmeKowieńskiej, Kwartalnik Litewski, 1910, II, p. 105.
nų eilės, kartais – pilkapiai, minimi 49 Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 69.
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12 pav. Radiniai
iš Baušiškių. RKM
(Simniškytė A.
„Geležies amžius...“,
2013, 19 pav.)

13 pav. Kuokšių situacija (Simniškytė A. „Geležies amžius...“, 2013, 95 pav.)
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14 pav. Kuokšių radiniai, VDKM, RKM

15 pav. Skrebiškis (Kamajai), pentinai.

(Simniškytė A. „Geležies amžius...“, 2013, 96 pav.)

LNM AR 55:1-2

Pužonysê, Peštynės lauke ir Vidumiškio lauke, tačiau žvalgant jokių archeologinių
objektų nenustatyta.50
Tyrinėti Kamajų valsčiaus pilkapynai yra tipiški Pilkapių su akmenų vainikais kultūros objektai. Šios kultūros sampiluose randama po kelis ar net keliolika
nesudegintų mirusiųjų kapų. Ba÷šiškių ir Kuokšiÿ pilkapiai buvo labai suardyti,
tad palaidotųjų skaičiaus įvardyti neįmanoma. Vis dėlto schematinė XIX a. pabaigos iliustracija (11 pav.) perteikia Baušiškių pilkapį kasinėjusiųjų įspūdį – didelį
skaičių kapų viename sampile ir gan tolygų pilkapio užlaidojimą. Tipiškos įkapės
juose datuojamos maždaug III a., t. y. pilkapiai buvo supilti tuomet, kai buvo
apleisti piliakalniai.
Apleidusios piliakalnius bendruomenės gyvenvietes kūrė kiek atokiau. Tiesa,
pačių gyvenviečių dėl jau anksčiau minėtų priežasčių žinoma labai mažai. Jei
bendriniai vietovardžiais virtę apeliatyvai piliakalnis arba pilkapis, padavimai, pasakojimai apie juos neretai padeda lokalizuoti naujus atitinkamos rūšies objektus,
tai gyvenviečių folkloras nėra toks tiesmukas, o jo galimybės dar nepakankamai
įvertintos.51 Ieškant gyvenviečių pagrindinė jų vietos savybė – juoda humusinga
žemė, kurioje randama kitados naudotų
molinių indų šukių, maisto liekanų 50 Simniškytė A. 2003 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Rokiškio rajone ataskaita, LIIR,
(pvz., gyvulių kaulų, grūdų) ir pan.
f. 1, b. 4224.
Tai – apleistų, sunykusių gyvenviečių, 51 Vaitkevičius
V. Iš prigimtinės kultūros žodyno:
sodybų vietos, dažniausiai be vardo,
juoda žemė, Liaudies kultūra, 2013, nr. 4, p. 60–80.
52
Mulevičius L. Apydėmė, Lietuvos istorijos metraštis
rečiau, pvz., Apydėme52, Juoduoju lauku53,
1989, 1990, p. 91–94.
53
vadinamos.
Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 258.
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Vienos tokių gyvenviečių pėdsakai buvo pastebėti Nečionysê prie Úosinto
ežero ŠR kranto, ties Uosíjos upelio įtekėjimu į ežerą netoli Duõkiškio. Šioje vietoje buvo matomas 30–40 m skersmens tamsesnės žemės plotas, kuriame rasta
lipdytosios keramikos lygiu ir grublėtu (?) paviršiumi.54 Artimiausias žinomas pilkapynas – Vaine¤kiai už maždaug 1,3 km. Atstumas gan nemažas, tad šių dviejų
objektų santykis nėra aiškus, nors, regis, jie galėjo būti vienalaikiai.
Kartais gyvenviečių pėdsakų pavyksta aptikti po sampilais arba juose: tamsaus degėsingo kultūrinio sluoksnio, lipdytosios keramikos lygiu ir brūkšniuotu
paviršiumi, kartais – degusio molio, tinko gabalėlių, geležies šlako ir pan. Viename tyrinėtų Ba÷šiškių pilkapių sampilo žemė buvusi juoda, su anglimis, ypač
vidinėje akmenų vainiko pusėje, kitame rasta keramikos šukių. Pilkapynas galėjo
būti supiltas ankstesnės gyvenvietės vietoje arba gyvenvietės gruntas buvo panaudotas pilant sampilus. Manoma, jog tokie veiksmai galėjo simbolizuoti ryšį tarp
mirusiųjų ir gyvųjų, ženklino protėvių gyventas vietas, jose laidojant jų palikuonis.
Tiesa, visa tai toli gražu nepaaiškina gyvenviečių formos ar dydžio; kol kas juos
tegalima laikyti kaip argumentą gyvenviečių buvimo faktui.
Iš 115 išlikusių pilkapynų Šiaurės Rytų Lietuvoje – Pietryčių Latvijoje maždaug 100 iš jų nuo piliakalnio buvo nutolę daugiau nei 1 km, trys ketvirtadaliai
iš jų – toliau nei 2 km. Jei prie pilkapynų buvusios juose laidojusių žmonių
gyvenvietės, gan nemažas atstumas iki piliakalnių rodytų, jog piliakalniai nebuvo
pasiekiami kasdien, bet juos pasiekti galėjo ne vieno pilkapyno bendruomenės. Tai
galėtų būti užuomina apie piliakalnių vaidmenį romėniškojo periodo kraštovaizdyje.
Aptariamo laikotarpio įtvirtinimų nenustatyta, todėl kol kas nėra pagrindo manyti,
jog jie buvo prieglobstis bendruomenėms pavojaus metu. Piliakalniai galėjo būti
nuolatinės žmonių susirinkimų, bendruomenės reikalų, ginčų sprendimo vietos.
Apleisti piliakalniai tokioms susibūrimo vietoms pasirenkami neatsitiktinai. Jų ryšiai
su apylinkių gyventojais buvo palaikomi tradicijų, vietos reikšmės ir kolektyvinės
atminties dėka. Vėlyvesnių laikų gegužinės, Joninių, Sekminių šventės ant tokių
piliakalnių – tokių tradicijų atgarsiai.55
Kaip išimtis, Ba÷šiškių pilkapiai buvo vos už šimto metrų nuo piliakalnio.
Kadangi Baušiškių piliakalnis netyrinėtas, sunku pasakyti, ar jis, kaip Juodónys,
buvo apleistas ir kur gyveno šio pilkapyno bendruomenė. Sunku rasti paaiškinimą, kodėl šalia ankstesnės gyvenvietės kalvoje mirusiuosius laidoję žmonės būtų
funkciškai atsiriboję nuo jos. Ba÷šiškiuose, be brūkšniuotosios keramikos, rasta šukių
lygiu, taip pat grublėtu paviršiumi, o P–PR papėdėje 0,5 ha plote minima papėdės
gyvenvietė – požymiai, kuriais remiantis objektas datuojamas iki I tūkstantm. vidurio.56 Kad ir nedidelės apimties piliakalnio tyrimai galėtų suteikti svarbios papildomos informacijos apie apgyvendinimo ir kultūrinės raidos dinamiką. Nustačius
pilkapių ir piliakalnio ir/ar jo papėdės gyvenvietės vienalaikiškumą, Baušiškiai
įsitvirtintų kaip kol kas vienintelis toks I tūkstantm. 1-osios pusės archeologinis
kompleksas lietuviškojoje Sėlos dalyje.
Netoliese buvo nustatytos kelios se- 54 LAA, 1975, p. 191; Simniškytė A. Geležies amžius...,
2013, p. 274.
nosios šventvietės, galimai susijusios
55
Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013.
su minėtais archeologijos objektais. Tai 56 LAA, Piliakalniai, t. 2, sud. Baubonis Z., Zabiela G., p. 328–329.
Velniakalnis – apie 6–8 m aukščio ir
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20x40 m dydžio (viršuje) kalva, 0,14 km į vakarus nuo piliakalnio; šalia esančioje
aukštumėlėje – 12–15 m skersmens, iki 6 m aukščio kalvelėje aptiktas 0,8x1,8 m
dydžio akmuo su įduba.57
Kaip jau minėta, piliakalniai, net jei juose negyventa, visiškai pamiršti nebuvo, o nuo I tūkstantm. vidurio jų papėdėse kuriasi gyvenvietės. Radiokarboniniu
datavimu pagrįsti tyrimai Juodonyse šią informaciją kiek patikslina. Nustatyta,
jog gyvenvietė čia įsikūrusi IV a. Galbūt romėniškojo periodo apgyvenimo sklaidos laikotarpiu iš piliakalnio išsikėlusios bendruomenės sodybas įkūrė atokiau, o
joms sunykus, jų palikuonys grįžo gyventi prie piliakalnio. IV–V a. datuojamame
gyvenvietės horizonte brūkšniuotos keramikos nerasta, vyravo keramika lygiu
paviršiumi. Be šukių, tyrinėjant rasta šiek tiek gyvulių kaulų, kelios geležies
gargažės, titnago nuoskalų. Tirtoje vietoje galėjo būti gyvenvietės pakraštys. Čia
aptikta seklaus, maždaug 1,5 m pločio ir 0,3 m gylio griovio, galbūt juosusio
gyvenvietę, atkarpa. Griovyje daug akmenų, molio tinko gabalų, degėsių, šalia jo
nuo piliakalnio pusės stovėjusi kažkokia moliu užglaistyta ir akmenimis sutvirtinta
medinė konstrukcija, kuri sudegė maždaug VI a. (444–651 cal AD). Jai sudegus
baigėsi pirmasis gyvenvietės etapas, kuris nebuvo labai intensyvus. Pagal paleobotaninius duomenis IV–V a. tebesitęsė romėniškajam laikotarpiui būdinga ūkinė
„stagnacija“. Tiesa, antropogeninė veikla nebuvo visiškai nutrūkusi – žiedadulkių
spektre aptikta javų (Cerealia) žiedadulkių, kurios plinta labai mažu atstumu. Vadinasi, dirbami laukai buvo vos už kelių šimtų metrų nuo tyrimų taško, o takų
ir gyvenamųjų būstų požymiai – kiečių, balandų, dilgėlių žiedadulkės – rodo, jog
žmonės gyveno piliakalnio apylinkėse. Tačiau tai nebuvo labai didelė bendruomenė
arba jos poveikis aplinkai nebuvo itin intensyvus.

Juodonys – teritorinis centras VI–XII a.
Naujas etapas tiek Juodonysê, tiek visoje Sėloje prasidėjo VI a. Nuo tada
apie Juodonių tipo objektus galima kalbėti visai kitu lygmeniu. Piliakalnių, kurį
laiką buvusių daugiau simboliniais žymenimis kraštovaizdyje, proginėmis žmonių
susibūrimo vietomis, vaidmuo nuo VI a. tapo vėl labiau apčiuopiamas. Tai, visų
pirma, pasireiškė piliakalnių įtvirtinimų atnaujinimu ir jų sutvirtinimu. Juodoniÿ
piliakalnyje I tūkstantm. 3-iajame ketvirtyje šlaitai buvo pastatinti, aikštelės pakraštyje
supiltas 2,5–3 m pločio, 0,6 m aukščio pylimėlis, ant kurio pastatytos dvigubos
medinės užtvaros (16, 17 pav.). Vienalaikiai galėjo būti ir Ba÷šiškių piliakalnio
šlaitų sutvirtinimai grioviais ir pylimais, dabar matomais terasų pavidalu.
Piliakalnių sutvirtinimo darbai atlikti neturint tikslo juose gyventi arba jam
nebuvo lemta išsipildyti – tirtoje Juodonių aikštelės dalyje kultūrinis sluoksnis nėra
intensyvus, pastatų nerasta, radinių nedaug. Įtvirtinimų galėjo prireikti saugumo,
o gal daugiau prestižo sumetimais. Visa bendruomenės veikla buvo sutelkta piliakalnio papėdėje. Čia susikaupė storas, pagilėjimuose iki 3 m storio kultūrinis
sluoksnis (18 pav.), aprėpiantis maždaug 500 metų laikotarpį – nuo VI a. iki
XI–XII a. Aptikta stulpaviečių, plūkto molio plotelių, 40x30 – 350x320 m dydžio,
sietinų su pastatais ar kitokiomis konstrukcijomis, taip pat moliu tvirtintų 57 V a i t k e v i č i u s V. Senosios Lietuvos..., 2006,
p. 536–538.
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KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

16 pav. Juodonių
piliakalnis. Akmenų
juosta virš
pylimėlio ir
PV viršutinis akmenų
grindinys. LIIR,
neg. nr. 61791

17 pav. Juodonių piliakalnis. Pl. I. Stulpavietės

18 pav. Juodonių gyvenvietės tyrimai.

pylimėlio pakraštyje (LIIR, neg. nr. 63848)

2002 m. A. Simniškytės nuotr.

zistavimo laiką kultūriniame sluoksnyje nugulė daugybė įvairių dirbinių bei jų
fragmentų. Tyrinėtuose plotuose vien individualių radinių suskaičiuota apie 270,
radinių tankumas čia buvo 0,8–2,8 vnt./1 m2 (plg. Sėlos piliakalnyje Dignajoje prie
Dauguvos – 0,4 vnt./1 m2).58 Tarp jų rasta ne tik kasdienėje buityje naudojamų
įrankių (geležinių peilių, kaulinių adiklių, molinių verpstukų), bet ir retesnių darbo
priemonių (plačiaašmenis kirvis), taip
pat papuošalų (19 pav.). Pagrindinis 58 Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 106.
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keramikos tipas tuo metu buvo lipdytoji keramika
grublėtu paviršiumi (48–57% visų šukių). Kartu su ja
įvairiais kiekiais rasta lipdytosios keramikos lygiu (19–
25%), gnaibytu (1–2%), gludintu (5–10%) paviršiumi.
Keramika neretai ornamentuota rombus ar trikampius
sudarančiomis įraižomis ar įspaudėliais – išskirtinis
Sėlos krašto bruožas (20 pav.). Gausūs geležies šlako
radiniai ir mažiausiai dviejose vietose aptiktos rudnelių
liekanos rodo gyvenvietėje vykus ir metalurginę veiklą.
Sprendžiant pagal radinius ir geologinius tyrimus žmonių veikla gyvenvietėje nuolat plėtėsi ir X–XII a. vid.
(899–1151 cal AD) fiksuojamas maksimalaus poveikio
aplinkai etapas. Šio laikotarpio nuosėdose pavyko
aptikti ir rugių (Secale cerealia) žiedadulkių. Matyt, tuo
metu teritorijoje jau buvo auginami žieminiai javai,
rugiai, laukuose plito rugiagėlės. Rugių auginimas 19 pav. Geležinis plačiaašmenis
neretai siejamas su trilaukės žemdirbystės sistemos kirvis iš Juodonių papėdės
atsiradimu. Didelis piktžolių Aster. Sect. Aster., Lactu- gyvenvietės. LNM.
caceae, Taraxacum ir Chenopodiaceae žiedadulkių kiekis I. Burinskaitės pieš.
nuosėdose patvirtina, kad čia galėjo būti nuolat dirbami laukai. Jų kiekis vėlyvajame geležies amžiuje
didžiausias visoje diagramoje, tad ir
taip dirbamų laukų plotai tuo metu
buvo didžiausi, o gyvenama aplinka
intensyviai urbanizuota. Didelis drėgnų
ir sausų pievų bei ganyklų indikatorių
kiekis nuosėdose susijęs su nemažais
ganyklų plotais, taigi gyvulininkystė
išliko svarbi ūkio šaka. Kiaulės kaulai šiuo laikotarpiu sudarė daugiausia
(40%) rastų kaulų. Daugybė nuosėdose
aptinkamų mikroskopinių angliukų –
tiesioginis degimų įrodymas. Miško
plotų mažėjimą patvirtina ir sumažėjęs
eglių (Picea) žiedadulkių kiekis spektre. Apibendrinant galima teigti, kad
X–XI a. pasižymėjo ūkinės sistemos
pokyčiais, naujų žemės dirbimo metodų
ir būdų panaudojimu.
Remiantis turimais duomenimis, galima teigti, jog nuo VI–VII a.
Juodónys išsivystė į teritorinį centrą
ne tik Kamajų valsčiaus, bet ir visos 20 pav. Lipdytoji keramika iš Juodonių papėdės
Sėlos mastu. Kadangi plačiai tyrinėtų gyvenvietės. LNM. (Simniškytė A. „Geležies
vienalaikių gyvenviečių nežinoma, su- amžius...“, 2013, 39 pav.)
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21 pav. Sėlos žemių
struktūra VI/VII–XI/
XII a. ir buvusio
Kamajų valsčiaus
teritorija. Sudarė
A. Simniškytė

dėtinga įvardyti kriterijus, rodančius, kuo Juodonių medžiaga skyrėsi nuo paprastos
žemdirbių gyvenvietės. Vis dėlto teorinę prielaidą apie Juodoniÿ statuso pranašumą
gyvenviečių sistemoje patvirtina tai, kad Juodonys (Maleišių vardu) minimi kaip
vienas iš istoriniuose šaltiniuose minimos Sėlos žemės Maleišine (kaimas Maleišiai
yra prie Juodonių) centrų (21 pav.). Tokio centro atsiradimas neretai siejamas su
patogia geografine padėtimi (prie svarbių vandens ir sausumos kelių, jų sankryžų).
Netoli Juodonių piliakalnio prateka tik nedidelė Maleišos upelė, piliakalnio papėdėje
kadaise tyvuliavęs ežeras I tūkstantm. 2-oje pusėje jau buvo gerokai uždurpėjęs,
o nuo Jarõs upės piliakalnį skyrė net 5 km. Nors susisiekimo trasos nėra aiškios,
Juodonis neabejotinai pasiekdavo įtaka iš atokesnių regionų. Šiferinis versptukas
iš Maleišių59, gyvenvietėje rasta apžiestoji keramika ir puodo dugno su ženklu
fragmentas yra ryšių su Rusia, ypač Polocko žemėmis, atgarsis. Centrui iškilti
svarbūs buvo ir kiti gyvensenai, ūkiui bei gamybai būtini veiksniai: resursai, saugumas, komfortas. Juodonių archeologinis kompleksas yra dviejų geomorfologinių
zonų tarpribyje: ant šlaito, skiriančio į V plytinčias šlapias ir melioruotas pievas
ir į R esančias aukštumas. Padėtis tarp skirtingų ekologinių nišų sudarė palankias
sąlygas įvairiapusei ūkinei veiklai. Balų rūdos turtingos vietovės atitiko poreikius
plėtoti geležies gavybos ir apdirbimo verslus. Tai rodo ne tik kasinėjimų metu
rastos metalurginio proceso atliekos ir 59
LNM 89:1; Kuncienė O. Lietuvos gyventojų prekyprodukcija, bet ir vietovardžiai, kurie
biniai ryšiai, 1972, p. 184–186 (pav. 12:7); Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 268.
siejasi su žodžiais „geležis“, „rūda“,
60
Endzinas A. Geležies gamybos raidos ir geogra60
„kalvis“. Visai šalia Juodonių piliakalfijos Lietuvoje klausimu, Geodezijos darbai, 1964,
nio yra Kãlvių kaimas, kurio senosios
2, p. 170–205.
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22 pav. Valiulio
kalnelis. LIIR

23 pav. Čerauninkų
kalnelis. 2014 m.
A. Simniškytės nuotr.

gatvės (ūlyčios) Š gale esančioje aukštumoje maždaug 100x50 m plote pastebėta
ne vėlyvesnės nei XVIII a. kalvės pėdsakų, čia nuo seno aptinkama stambių ir
smulkesnių geležies šlako gabalų.61 Ne mažiau už ekonominius svarbūs buvo ir su
religine gyventojų praktika susiję veiksniai. Pats piliakalnis apipintas legendomis
apie jame užkastą bažnyčią, daugumas padavimų mini akmenį piliakalnio papėdėje, kuriuo užritintas įėjimas į kalne esančią bažnyčią/pilį/karčemą. Toje pačioje
papėdėje minimas geriamo vandens šaltinis, turėjęs ir sakralinę prasmę – Šešiažirgė
versmė, kurioje paskendęs ponas/Valiulis su šešiais žirgais. Valiulis – milžinas ar
piliakalnio šventovės „žynys“ pelkėtoje vietoje supylęs Valiulio kalnelį, esantį 0,3 km
į V nuo piliakalnio62 (22 pav.). Kiek atokiau nuo piliakalnio Gave¤kių ir Mikni¿nų
apylinkėse yra buvę 4 ar 5 akmenys su pėdomis.63 Vienas jų – Džiugavo, Džiaugsmo
arba Velnio akmuo tebėra išlikęs ir dabar. Mikniūnų miško pelkėtame duburyje
yra 3–4 m aukščio, 40 m ilgio ir 6–8 m pločio atragis – aukštumėlė, vadinama
Čerauninkų kalneliu, kuriame „esą palaido- 61
Simniškytė A. Žvalgymai Rokiškio rajone, ATL
tas labai garbingas žmogus“, „burtininkus,
2003, 2005, p. 265.
62
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos..., 2006, p. 554–
raganas ten degindavo“64 (23 pav.).
556.
Remiantis archeologinių objektų 63 Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos..., 2006, p. 568.
kartografijos duomenimis, Juodonių 64 Ten pat, p. 227–229.
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24 pav. Radiniai
iš Krylių. RKM
(Simniškytė A.
„Geležies amžius...“,
2013, 48 pav.)

(Maleišinės) žemė galėjusi apimti 5–8 km spindulio teritoriją, siekiančią Jårą už
Svėdasų, Dvíragio ežero apylinkes ir Úosinto ežero apylinkes ties Duõkiškiu.
Sunku pasakyti, ar Maleišinės žemė siekė Kamajus ir Audrõs upę, nes čia nėra
žinoma jokių vienalaikių archeologinių paminklų (kaip minėta, Ba÷šiškių ir Rùdžių
piliakalniai netyrinėti). Faktiškai visi žinomi archeologiniai objektai išsidėstę žemės
pakraščiuose. Dauguma žinomų archeologinių vietų koncentruojasi į vakarus nuo
Juodonių, prie Jarõs upės ir Sv¸daso ežero – Gýkiai, Svėdasa¤, Visºtiškės, Miškíniai,
Zovíškiai65, t. y. buvusiame Svėdasų vls. Rytiniame žemės pakraštyje žinomas
dviejų sidabrinių antkaklių „lobis“, rastas ariant nusausintą durpyną Vaine¤kių
kaimo žemėje (buv. Svėdasÿ vls.). Informaciją apie jas atvirlaiškyje J. Puzinui
1943 06 22 pateikęs K. Paunksnis įvardija jas buvus „suktomis“, o schematiškame
piešinėlyje vaizduoja atlenktais galais.66 Sėlos teritorijoje randamos sidabrinės antkaklės paprastai būna ruplėtais/pergniaužtais arba balneliniais galais tordiruotu
(aplink savo ašį susuktu) keturkampio skersmens lankeliu, pastarąjį ir primena
K. Paunksnio minimos antkaklės. Balnelinės antkaklės datuojamos VI–XII a., Sėlos teritorijoje iš sidabro pagaminti papuošalai dažniausiai aptinkami VI–VIII a.,
t. y. lobis būtų faktiškai vienalaikis su Vaineikių pilkapynu, kuriame mirusieji
laidoti dar ir I tūkstantm. 3-iajame ketvirtyje.
Paties buvusio Kamajų valsčaus ribose žinomas tik vienas Maleišinės žemei
priskiriamas archeologinis objektas, tai – Krýlių radimvietė Dvíragio (Salÿ) ežero
ŠR krante, ties įtekančiu Krylių (Untupių) upeliu. Čia esančioje 20x10 m dydžio
aukštumėlėje kasant žvyrą rasta kaulų ir įvairių metalo dirbinių bei jų fragmentų,
kurių dalis pateko į RKM: įtveriamasis ir įmovinis ietigaliai, siauraašmenis kirvis,
kelios apyrankės. Radiniai datuojami
65
VII–XI/XII a. (24 pav.). 1994 m. spėja- 66 Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013.
K. Paunksnio laiškas Jonui Puzinui, LNM RS,
mo kapinyno vietoje P. Tebelškis ištyrė
f. 52–129.
6 perkasas (30 m2), bet kapų nerado,67 67 Tebelškis P. Krylių senkapių..., 1994.
106

ISTORIJA

todėl nei objekto paminkliškumo, nei jo tipo ar laidosenos patikslinti nepavyko.
Aišku tik, kad mirusieji buvo laidojami nesudeginti ir, matyt, gana ilgą laiką.
Pagal analogijas su kitais Maleišinės žemės objektais – Miškínių, Visºtiškių ir
Vaine¤kių pilkapynais (buv. Svėdasÿ vls.) gali būti, jog čia taip pat kadaise buvę
supilti pilkapiai.
Juodonių piliakalnio kompleksas apleistas XI a. pabaigoje ar XII a. Čia nerasta XIII–XIV a. sluoksniams būdingų raktų, spynų, arbaleto strėlių ir pan. Dar
visai neseniai ūkinį klestėjimą, susijusį su naujų žemės dirbimo metodų panaudojimu, fiksavusi žiedadulkų diagramos kreivė regresavo ir XII a. 2-ojoje pusėje
fiksuojamas smukimas visų su gyventojų ūkine veikla siejamų augalų rodiklių bei
miškų plitimas. XII a. sunyko ne tik Juodonys, bet ir kiti Sėlos centrai. Nuosmukis
galėjo išsivystyti natūraliai dėl pereikvotų resursų ir „perspaustų“ ekonomikos
galimybių, bet galėjo būti susijęs ir su pokyčiais sociopolitinėje arenoje. Literatūroje
dažnai teigiama, kad kryžiaus karų metu Livonijos ir Prūsijos pasienio sritys virto
dykromis – negyvenamomis teritorijomis.68 Kariaujančių pusių intervencijos Sėloje
sukėlė epidemijas, badmečius, priverstines migracijas, už jos ribų aptinkami sėliški
vietovardžiai siejami būtent su nuolatinės grėsmės sukeltos emigracijos padariniais.69
Tačiau Juodónys, o ir kiti S¸los piliakalniai apleisti kiek anksčiau ir chronologiškai tai sutampa su bundančiu artimiausių kaimynų – lietuvių – valstybingumu.
Iki tol jį varžė Kijevo Rusia ir nuolatiniai jos grobiamieji išpuoliai, bet jau XII a.
susiskaldžiusi ji nusilpo ir lietuvių gentys tapo savarankiška nuolat stiprėjančia
jėga, kurios poveikį artimiausi kaimynai netruko patirti. Tiesa, akivaizdžių karinių
konfliktų ir jų padarinių archeologinių pėdsakų faktiškai nerasta.

Istorinių laikų archeologija buvusiame
Kamajų valsčiuje
XIV–XV a. į Lietuvą skverbiasi krikščionybė, plinta katalikų bažnyčių tinklas,
bet etninės kuršių, žiemgalių ir sėlių žemės dar visą XV a. lieka be katalikiškų
parapijų.70 Šio laikotarpio rašytinės informacijos apie Sėlą labai nedaug ir ji nėra
iškalbinga. Reta ir archeologinių duomenų, tačiau šaltinių trūkumą „nurašyti“
visuotiniam krašto ištuštėjimui nereikėtų skubėti neįsitikinus, jog tai nėra susiję
su metodika ar duomenų specifika. Juk ir priešistorinio laikotarpio gyvenviečių
taip pat žinoma vos kelios, o XIV–XV a. kapus sudėtinga atpažinti, nes įkapių
juose gerokai mažiau ir/ar jos nėra 68
Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnogratiksliai datuojamos. Remiantis turimais
finiai aprašymai (XIV–XIX a.), Vilnius, 1983, p. 4;
Biļķins V. Sēlija un Dienvidkursa. Minneapolis,
duomenimis, Sėloje į christianizacijos
1992, p. 11–15; Zemgaļi, Ziemgaļi senatnē. Žiemgaliai
procesą įsitraukti neskubėta, mirusieji
senovėje, Rīga, 2003, p. 98; Мугуревич Э. Восточная
neretai laidoti priešistorinėse protėvių
Латвия и соседние земли в X–XIII вв., Рига, 1965,
amžinojo poilsio vietose. Tokių pa- 69 c. 104–105.
M a ž i u l i s V. Selonica, Baltistica, 1981, XVII(1),
vyzdžių turime ir Maleišinės žemėje,
p. 7–12; Šliavas J. Dėl sėlių įtakos Mūšos upyno
lietuvių kalbos tarmėms, Kraštotyra, 1982, 14/1,
kur gretimame Svėdasÿ valsčiuje esanp. 88–91; Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius
čiuose VII–XI a. Visºtiškių ir Miškínių
Lietuvoje, Vilnius, 1996, p. 96.
pilkapynuose rasta XIII–XIV a. kapų.71 70 S v e t i k a s E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
christianizacija XIV a. pab. – XV a, Vilnius, 2009,
XV a. prasidėjusi pietinės Sėlos
p. 455.
rekolonizacija buvo vykdoma aplen- 71 Simniškytė A. Geležies amžius..., 2013, p. 173–174.
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kiant ankstesnes centrines vietas. Teritorijos centras Juodonyse nebeatsikūrė, vietoje
to XV–XVI a. pirmą kartą minimi Svėdasa¤, Sålos ir Kamaja¤. Nedidelės apimties
žvalgomieji tyrimai atlikti Salose ir Kamajuose, tačiau kasinėjimų metu ankstesnių
nei XVIII a. pėdsakų – keramikos šukių, čerpių, plytų, gyvulių kaulų – aptikti
nepavyko. 1997 m. ieškant akmens amžiaus gyvenvietės Paùnksniuose buvo aptikta šiek tiek radinių (pvz., importinė baltos masės keramika), sietinų su šioje
vietoje buvusia dvarviete, kuri preliminariai datuota XVII a., remiantis keliomis
rastomis monetomis (Jono Kazimiero šilingais). Dar viena dvarvietė galėjusi būti
Ba÷šiškių apylinkėse, Prūdiškio vienkiemyje, kur, turimais duomenimis, rasta koklių.72 Skrebiškio apylinkėse prie kelio Rokiškis–Kamajai Šermukšnýnės, Pémpiškio,
Skrobliškio (Skrebiškio) vardais minimas Koplyčkalnis. Taip vadinamas didelio ir
aukšto Š–P kryptimi pailgo gūbrio P gale esantis netaisyklingas 8x10 m dydžio
paaukštėjimas, aplink juosiamas vidutinio dydžio (apie 20x30x15 cm) iš žemės
kyšančių akmenų. Paaukštėjimo centre žiojėja 2,4 m gylio išmūryto koplyčios (?)
rūsio duobė, į kurią suverstos raudonų plytų ir akmenų griuvenos. Plytų plotis –
13 cm, storis – 7,5 cm, ant jų matyti įsispaudusių šiaudų žymės.73 Pastebėta, jog
koplyčios buvo statomos ne miesteliuose, o ant vaizdingų kalnų, dvarų, kurių
savininkai dažniausiai buvo reformatai, kaimynystėje.74 Ateityje naudos galėtų
duoti istorinių duomenų paieška.
Kitus naujųjų laikų archeologinius objektus sudaro lobiai ir senkapiai. Bene
garsiausias valsčiuje – Jurkiškio lobis, kurį iškasė Kamajìlių mokyklos vedėjas
J. Vainiliūnas pagal vaikų, pastebėjusių kelias monetas ant keliuko, pasakojimus.
Septyniolika šio lobio monetų saugoma LNM. Lobį sudaro XVII a. kaldintos monetos (ankstyviausia – 1622 m., vėlyviausia – 1696 m.): Brabanto, Flandrijos, Torno
patagonai, Geldrijos, Overiselio, Utrechto, Vakarų Frizijos sidabriniai dukatai.75
VAK‘o bylų puslapiai pažeria žinių apie galimas laidojimo vietas buvusiame Kamajų valsčiuje. Dažniausiai minimi žmonių kaulai, kartais radiniai
(pvz., aukso žiedas ir kryželis Vaitk¿nuose netoli Rimšioniÿ76), vietos vadinamos
specifiniais vardais: Kapeliai – Že¤miuose77, Pakapės – Radžionysê78, Rimšionysê79,
Kapų slėnis, Kęstučkalnis – Aukštåkalniuose80, Kapų kalnas – Va»liuose81, Šve- 72 VAK, b. 41, p. 374.
73
A. Žvalgymai Rokiškio..., 2005, p. 266.
dų kalnai – Naujåsodėje82, Urliuosê83, 74 Simniškytė
Grinkevičiūtė A., Vaitkevičius V. Žvalgomieji
84
Vaškapės – Verksnionysê , Kermašytyrimai Elektrėnų savivaldybėje, ATL 2007, 2008,
85
nės – Vilkìliškyje ir pan. Dauguma 75 p. 488.
Duksa Z. Jurkiškio kaimo lobis, Spalio vėliava
jų buvo įrašyti į kultūros paminklų
(Rokiškis), 1969, liepos 1.; Ivanauskas E. Lietuvos
sąrašą86, vėliau kai kuriuos išbraukė 76 pinigų lobiai, Vilnius, 1995, p. 195–196.
VAK, b. 41, p. 412.
kaip suardytus arba nearcheologinių 77 VAK, b. 41, p. 419.
laikų kaimo kapinių vietas. 87 Deja, 78 VAK, b. 41, p. 375.
79
b. 41, p. 377.
nė viena šių vietų nėra tyrinėta, to- 80 VAK,
VAK, b. 41, p. 271–272.
dėl sunku atskirti, kada kalbama apie 81 VAK, b. 41, p. 412a.
82
archeologinių laikų (t. y. iki XVIII a. 83 VAK, b. 41, p. 343.
VAK, b. 41, p. 395.
pabaigos) senkapį, o kada – apie 84 VAK, b. 41, p. 415.
vėlyvesnius kaimo kapelius. Paran- 85 VAK, b. 41, p. 416.
86
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973.
kiausias chronologinis indikatorius – 87 Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų
sąrašas, Vilnius, 1993, t. 1.
monetos. Užsimenama apie pinigus,
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rastus Taraµdžiuose 88, Duõkiškyje 89,
Vaičionysê90, tačiau konkretesnių žinių
turima tik iš 1924 m. Piliakalniu, Kapų
kalneliu vadinamų Rimšioniÿ senkapio
prie Dvíragio ežero, kur, be žmonių
kaulų, rasta Žygimanto III Augusto
laikų (XVI a. ) monetų.91
Šiame kontekste įdomus radinys
yra balto metalo apyrankė, rasta Kãlvių
apylinkėse (25 pav.). Ją iš vietos gyventojo Jono Galvydžio gavusi Elena
Toleikytė 1972 m. perdavė Utenos kraštotyros muziejui.92 Juostinė apyrankė,
nulieta iš alavo (?), platoku ties galais
įsmaugtu ir galuose vėl išplatėjančiu 25 pav. Apyrankė iš Kalvių. UKM 269/3415
lankeliu. Lankelis dekoruotas geometriniu ornamentu, pakraščiais puoštas gumbeliais. Analogijų Lietuvoje nėra žinoma.
Galų profiliavimu apyrankė kiek primena X–XII a. apyrankes schematiškais gyvuliniais galais ar sidabrinę Šančių lobio pintinę-vytinę apyrankę trikampiais galais,
ornamentuotais grūdeliais. Pastaroji laikoma XII–XIII a. ar kiek vėlesniu importu
iš Kijevo Rusios arba Volynės.93 Kalvių apyrankės lankelio puošyba skiriasi tiek
nuo vietinių, tiek ir nuo importuotų apyrankių gamybos tradicijų. Jos radimo
vieta ir pagaminimo laikas neaiškūs. Kãlviai yra netoli Juodoniÿ piliakalnio, todėl
apyrankė galėjo būti rasta pačiame piliakalnyje ar jo papėdėje. Tikslinant galimą
vietą Kãlviuose, vietos gyventojai nurodę Dujinką, kalvelę maždaug už 1,5 km į
šiaurę nuo Juodonių piliakalnio, kur esą rasdavę žmonių kaulų, seniau stovėjęs
kryžius (savininkas – B. Galvydis).94 Kalnelio vakarinė dalis nuslinkusi, išlikusi
3–4 m pločio ir 15–20 m ilgio aikštelė. Ar tai kapinyno vieta ir kokio jis laikotarpio, galėtų atsakyti tik archeologiniai kasinėjimai. Apie šias vietas, beje, išlikęs
pasakojimas apie iš pelkynų naktimis
ateinančias laumes, kurios išsikasdavu- 88 V a r g o N a š l a i t i s , Vertas dėmesio piliakalnis,
Lietuvos ūkininkas, 1938, nr. 16, p. 9.
sios mirusiuosius ir juos prausdavu- 89 Duokiškis. Įdomus radinys, Tautininkų balsas, 1928,
nr. 23, p. 8.
sios.95 Pastarasis lavonus išsikasančių,
90
prausiančių ir ėdančių laumių/meškų/ 91 VAK, b. 41, p. 403.
Perkūnas, Pagerbė bočių kapus, Lietuva, 1924,
raganių motyvas Kamajų valsčiuje pa
geg. 20, p. 4; Urbanavičius A. XIV–XVII amžių
stebimas itin dažnai: Radžioniÿ Paka- 92 monetos Lietuvoje, MADA, 1967, t. 2(24), p. 66.
Utenos krašto muziejus, 269/3415.
pėse96, Urliÿ Švedkapiuose97, Va»lių Kapų 93 Kuncienė O. 1972. Lietuvos gyventojų..., 1972, p.
202, 23 pav.; Svetikas E. Lietuvos Didžiosios Kukalne98, Že¤mių Kapeliuose99 (plg. Obìlių
nigaikštystės..., 2009, p. 247–249.
ar Júodupės valsčiuose, surašant žemės 94 Simniškytė A. Žvalgymai Rokiškio rajone, ATL
2003, 2005, p. 265.
vardus, jų užfiksuota tik po vieną).
95
Simniškytė A. 2003 m. žvalgomosios archeoloBe kita ko, buvusiame Kamajų
ginės ekspedicijos Rokiškio rajone ataskaita, LIIR,
valsčiuje buvo bandyta ieškoti ir povanb. 4224.
96
deninio paveldo. Remiantis istoriniais 97 VAK, b. 41, p. 395–502.
VAK, b. 41, p. 395-402.
šaltiniais, Dviragio ežero saloje (dabar – 98 VAK, b. 41, p. 412a.
pusiasalyje) 1567 m. įsikūrusį Radvilų 99 VAK, b. 41, p. 419.
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Salų dvarą su krantu jungę tiltai.100 Vietos gyventojų liudijimu, dabartinio tilto
vietoje buvęs medinis. Šių tiltų polių paieškos buvo vykdytos 1999 m.101 Deja, dėl
blogo matomumo ir užpelkėjimo tilto vietos nustatyti nepavyko.
Ši apžvalga – per maždaug šimtmetį sukauptų duomenų ir žinių apibendrinimas, kuris toli gražu nėra galutinis krašto raidos rekonstrukcijos variantas. Jos
tikslas buvo bent iš dalies atskleisti praeities tėkmę nedidelėje buvusio Kamajų
valsčiaus teritorijoje, kartu atkreipiant dėmesį, jog daugelis teiginių lieka hipotetinio
lygmens. Ateinantys dešimtmečiai, naujos modernėjančios tyrimų galimybės gali
atskleisti naujų netikėtų faktų bei kitokių interpretacijos perspektyvų.

Kviklys B. Mūsų Lietuva, 1965, t. 2, p. 179.
Baubonis Z. 1999 m. naujų objektų povandeninių žvalgomųjų archeologijos tyrimų mokslinė
ataskaita, LIIR, b. 3302.

100
101
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Kamajai*
Algimantas Miškinis

Kamajų valda minima vėliau, negu aplinkinės – Rokiškio, Neretos, Čedasų,
Onuškio. Tai liudija 1499 m. rugsėjo 21 d. Aleksandro privilegija.1 J. Deksnio
nuomone, šiuo dokumentu Grigaliui Astikui leidus kirsti girią „vokiečių pasienyje
prie Susiejos upės“, vietovė dar buvo neapgyventa (t. y. gyvenvietės nebuvo), o
vėlesnio Kamajų dvaro laukai sudarė Rokiškio dvaro dalį.2
Rašytiniuose istorijos šaltiniuose Kamajų vardas aptinkamas 1521 ir 1527 m.,
tačiau nepažymėjus vietovės administracinės priklausomybės, ne visai aišku, ar tai
dabartinėje vietoje (ar Gudijoje) buvę Kamajai. Pagal 1527 m. dokumente minimą
Ašmenos bajorą M. Janovičių, galėjusį būti J. Janovičiaus Komajevskio protėviu
(viename XVI a. pabaigos dokumentų jis nurodomas Ukmergės paviete esančių
Kamajų savininkas), manyta, kad 1527 m. rašyta apie lietuviškuosius Kamajus. Bet
dokumente užsiminta apie cerkvę, o ji vargu ar čia galėjo būti. Tad aptariama
vietovė rašytiniuose istorijos šaltiniuose tikriausiai pirmą kartą paminėta 1541 m.
rugpjūčio 10 d. Olechnai Bokejui valdą perimant iš Aleksandro Tarkovskio3, o tai
liudija ją buvus ir kiek anksčiau.
Kamajai buvo potenciali vieta gyvenvietei kurtis, nuo seno turėjusi komunikacinę reikšmę: kelias iš Vilniaus į Rygą Anykščiuose paminėtas dar 1338 m.,
o XVI a. vadintas „didžiuoju vieškeliu“. Tačiau nėra visai tikra, jog tuo metu jis
jau ėjo per dabartinį miestelį. Kadangi šis kelias Kamajus ir Rokiškį tikrai jungė
1588 m.4, tai per vietovę galėjo praeiti XVI a. pradžioje ar pirmojoje pusėje.
XVI a. viduryje Kamajai priklausė bajorų Komajevskių giminei: 1552 m. Jonas
Komajevskis, Jurgio sūnus, Kamajų ir Deltuvos valdytojas, buvo kviestas į teismą.5
Atrodo, kad XVI a. viduryje ar antrojoje pusėje Kamajuose susidariusi
gyvenvietė buvo nedidelė ir nereikšminga, nes nežymima to meto žemėlapiuose
(1562, 1578–1580, 1595 m.). Tačiau ji paminėta 1588 m. dvaro dalybų dokumente6,
o duomenys apie jos savininkus ar valdytojus XVI a. pabaigoje gerokai skiriasi.
Kai kur nurodoma, kad 1594 m. Kamajai priklausė Tyzenhauzų šeimai, kitur –
1588 m. ir XVI a. pabaigoje – Krošinskiams, dar kitur – J. Janovičiui Kamajevskiui
(Komajevskiui), kuris 1595 m. valdą
išnuomojo J. Rudaminai Dusetiškiui,
* Perspausdinta iš M i š ki ni s A. Vidurio Lietuvos
1596 m. – A. Chorvatui (abiem už
miestai ir miesteliai, Lietuvos urbanistikos paveldas ir
jo vertybės, Vilnius, 2009, t. 4, p. 62–79, 577–578.
800 kapų lietuviškų grašių), o 1599 m. –
1
Леонтович, Акты Литовской Метрики, Варшава,
7
J. Staševskiui (už 810 kapų).
1897, т. 1, вып. 2., с. 36–38.
S. Aleksandrovičius nurodo, kad 2 Deksnys J. LDK žemėvaldos istorijos bruožai (rank
1599 m. Kamajai vadinami miesteliu, 3 raštis), Kaunas.
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
kuriame buvo 18 dūmų su 108–126 gyurbanistikos paminklai, Vilnius, 1983, t. 6, p 90.
4
ventojais (skaičiuojant šeimoje po 5 Ibid.
Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.,
6–7 asmenis).8 Tačiau nesant tiesioginių
Rokiškis. Miestas, kraštas, žmonės, Vilnius, 1999,
p. 164.
duomenų apie prekybai ir amatams
6
Deksnys J. LDK žemėvaldos istorijos bruožai.
būdingą veiklą, vargu ar tiktų nedidelę 7 Ibid.; Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 138.
gyvenvietę laikyti miesteliu. Juoba, jog 8 Ibid, p. 90.
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joje tuo metu (nuo 1590 m.), nepaisant abejotinos nuorodos, kad XVI a.
pabaigoje jau galėjusi būti bažnyčia,
t. y. vienas svarbiausių šio pobūdžio
gyvenviečių požymių9, jos iš tikrųjų
dar nebuvo.
1610 m. Jurgis J. Kamajevskis
(Komajevskis) pardavė dvarą Jonui
Staševskiui. 10 Ta proga sudarytame
inventoriuje surašyta 16 (11) šeimų
be 4 pabėgusių. 11 Dalies gyventojų
pavardės lietuviškos (Kegelis, Diržys,
Varniškis, Stankūnas, Gabrėnas, Mažučionis), kitų – sulenkintos. Prekyba
besivertusių žmonių nebuvo, paminėtas
kalvis, 2 bajorai žygininkai, „antstolis“.12
Dokumente gyventojai surašyti iš
eilės: dešimt sodybų stovėjo pagal gatvę
„kairėje pusėje“, kita dešimt (įskaičiuojant ir pabėgusių) – taip pat „kairėje
gatvės pusėje“. Vargu ar toks aprašy- 1 pav. 1610 m. retrospektyvinė gyvenvietės
mas inventoriaus sudarytojo klaida. Tai plano schema. Sudarė autorius. Užstatytos
veikiau atitiko gana savitą gyvenvietės teritorijos ribos sąlygiškos 1 – dvaro sodyba
plano formą. Vėlesnės medžiagos retrospektyvinė analizė liudija, kad sodybos išsidėstė dviejuose keliuose į šonus nuo
sankirtos, tačiau vienoje („kairėje“) pusėje (1 pav.). Taip įvyko todėl, kad radialinio
plano užuomazgą sudariusių gatvių šiaurės rytų kampas buvo žemesnis, jo teritorija drėgnesnė, todėl nebuvo neužstatyta. Dvi gatvės viename ištisiniame kelyje
kiek įstrižai kirtosi su kitomis dviem Panevėžio–Daugpilio kryptyje, sudarydamos
gana reguliarią, nors ir ne visai statmeną sankirtą. Iš to, matyt, reikėtų spręsti,
kad gyvenvietė formavosi aplink anksčiau susidariusią kryžkelę.
Naujasis dvaro savininkas J. Staševskis buvo įsipareigojęs gyvenvietėje pastatydinti bažnyčią, bet pažado netesėjo.13
Kamajai nepažymėti 1613 m. LDK žemėlapyje, vadinasi, nelaikyti miesteliu.
1631 m. gyvenvietėje surašyta 17 šeimų14, o tai liudija, jog nuo 1610 m. ji nepadidėjo.
1634 m. iš motinos brolių Jono ir Mykolo Staševskių Kamajų dvarą paveldėję
Stanislovas ir Kasparas Overkovičiai
pardavė jį už 15 tūkst. lenkiškų auksinų 9 Ibid.; Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai..., p. 166.
„garsiam XVII a. pirmosios pusės kariui“ 10 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 138.
11
Adomui Pavlovičiui Lukianskiui ir jo 12 Ibid, p. 90.
Ibid.; M e i l u s E . Rokiškio krašto miesteliai...,
žmonai Elžbietai Fondertinaitei15 (nup. 165.
rodoma ir kitokia dvaro nuo 1633 m. 13 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 91.
priklausomybė16). Ta proga surašytas 14 Ibid, p. 92.
15
E. Rokiškio krašto miesteliai..., p. 164–165.
valdos inventorius, kuriame atskirai 16 Meilus
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 138 (išnaapibūdinta dvaro sodyba su 4 senais
ša 11).
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ūkio trobesiais ir nameliu bei ant Šetekšnos upelio stovėjęs vandens malūnas.
Gyvenvietėje surašyta 15 dūmų (61 asmuo), stovėjo nauja karčema. Paminėti
kalvis ir malūnininkas, o kiti buvo žemdirbiai. Tik viena pavardė nelietuviška
(Stepanovienė); nuo 1610 m. kartojasi tik Diržio pavardė. Gyvenvietės sodybos
„nuo seno“ stovėjo „priešais dvarą“17.
1635 m. Kamajuose pastatyta A. Lukianskio funduota Šv. Kazimiero titulo
bažnyčia su špitole 4 elgetoms. Bažnyčiai su šventoriumi ir klebono daržui skirtas
margas žemės prie Šetekšnos upelio, į šiaurės rytus nuo kelių sankirtos, taigi ne
centre. Todėl ir nurodoma, kad „pastatas iškilo šone miestelio“. Jis buvo kryžiaus
formos plano su kupolu, 4 altoriais, fundatoriaus kripta. Žemiau už kelių sankirtą
atsiradusi bažnyčia gyvenvietėje turbūt mažai ryškėjo.18
1650 m. Kamajų bažnyčia dar vadinama nauja. Tais metais, prieš mirtį,
A. Lukianskis padidino bažnyčios aprūpinimą, nurodė, kad joje nuolat būtų lietuviškai mokantis kunigas.19 1651 m. bažnyčioje buvo 4 altoriai, „9 lenkiški ir 28 rusiški paveikslai“ (iš jų karaliaus Vladislovo Vazos, vyskupo Vainos, fundatoriaus).20
1657 m. švedų kariuomenė „sunaikino Rokiškį, Užpalius, Obelius, ...nusiaubė
plačią sritį“. Tad XVII a. vidurio LDK–Lenkijos kare su Švedija ir Rusija galėjo
nukentėti ir Kamajai.21
1680 m. dvaro inventoriuje gyvenvietė neaprašyta.22 Palyginus su XVII a.
ketvirtojo dešimtmečio duomenimis, ji, matyt, nebuvo padidėjusi, tačiau iškilus
naujiems pastatams, įgavo kiek kitą vaizdą. 1680 m. Kamajų dvare buvo 12 kaimų
(pagal J. Deksnį – 10; 2 pav.); dvaro sodyboje stovėjo „didelis“ namas ir keli ūkio
trobesiai. 1677 m. įsteigta altarija, o priešais bažnyčią pastatyta mūrinė varpinė (?),
į kurią 1696 m. leista įkelti varpus.
Po A. Lukianskio mirties jo žmonai Halinai Komaraitei ištekėjus už Dunino-Rajeckio, Kamajai atiteko šiai bajorų giminei, o pagal J. Deksnį – Bortkevičiui.
1700 m. gyvenvietėje jau buvo žydų prekybininkų, o tai galbūt liudija ją
įgijus daugiau miestelio požymių. 1700 m. balandžio 25 d. vietos žydai apvogė
bažnyčią, išnešdami brangių metalų daiktus.23
Kamajai nukentėjo XVIII a. pradžios LDK–Lenkijos kare su Švedija ir Rusija.
1709 m. sudegė klebonija, kuri iki 1713 m. nebuvo atstatyta, dėl to klebonas gyveno „Marikonio rūmuose“, t. y. Salų dvare. 1711 m. galėjo būti atnaujinta Kamajų
bažnyčia.24
1713 m. balandžio 15 d. Gedeonui ir Kristinai Podleckaitei Duninams-Rajeckiams išnuomojus Kamajus 3 metams už 2 620 talerių „Infliantų“ pataurininkams
Jonui ir Onai Margaritai Buchholcaitei Ropams25, surašytas dvaro inventorius.
Miesteliu vadintoje gyvenvietės dalyje
tebuvo 3 valstiečių šeimos, o bažny- 17 Ibid, p. 92.
18
Ibid.; Kriščiūnas J. Kamajai, Panevėžio vyskupija,
čios jurisdikcijoje – dvi iš 6 gyvenusių
Vilnius, 1998, p. 606.
prieškariu. 1716 m. žydai turėjo duoti 19 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 92; Meiklebonui nustatytą kiekį mėsos ir ka- 20 lus E. Rokiškio krašto miesteliai.... p. 166.
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 92.
pinėse kasti duobes epidemijų aukoms. 21 Ibid.
Atrodo, kad, be sudegusios kleboni- 2223 Ibid, p. 139 (išnaša 18).
Kriščiūnas J. Kamajai, p. 608.
jos, daugiau nuostolių Kamajų pastatai 24 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 92.
tuo metu nepatyrė; prie upelio stovėjo 25 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai..., p. 167.
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klebono bravoras, o iš gyvenvietės į
dvaro sodybą, kurioje, be rūmų, visi kiti
trobesiai buvo seni ir dengti šiaudais,
tekdavo įvažiuoti per vartus.
1714 m. bažnyčia buvo kryžiaus
plano su dideliu kupolu, kurį reikėjo
„restauruoti“; prie pagrindinio bažnyčios tūrio – šonuose – glaudėsi dvi koplyčios; klebonija dar nebuvo atstatyta.
Į varpinę 1714 m. įkeltas Kamajuose iš
Nesvyžiaus atvykusio liejiko Pothana
nuliedintas varpas. 1716 m. varpinė
buvo sena, aštuoniakampė, „dailidžių
darbo“; „reikėjo naujos varpinės“. Vadinasi, 1696 m. negalėjo būti pastatyta,
kaip teigta, mūrinė 3 tarpsnių varpinė.26
1724 m. balandžio 23 d. Buch
holcai-Ropai pardavė Kamajų valdą
už 2 620 talerių Ukmergės pavieto
teisėjui Jeronimui Petkevičiui. Ta proga
surašytas dvaro sodybos ir miesteliu
vadintos gyvenvietės inventorius. Joje
buvo 12 šeimų: 8 žydų ir 4 krikščionių (2 laisvi „atsiskyrėliai“ – kalvis
Laurynas ir pats pasistatęs namą Po- 2 pav. 1680 m. dvaro schema. Sudarė
vilas Rytvinskis). Tarp žydų paminėti J. Deksnys
3 mėsininkai, skardininkas, karčemų
nuomotojai; mokesčius žydai mokėjo pagal „senus kontraktus“. Dvaro sodyboje
stovėjo „senas rūmas“, kiti trobesiai buvo nauji.27 Pagal gyventojų sudėtį Kamajus
jau būtų galima priskirti mažiems miesteliams, tačiau neaišku, ar rinkosi turgus,
ar buvo susidariusi aikštė.
Po 1724 m. (kitais duomenimis apie 1737 m.) sudegus senajai Kamajų
bažnyčiai, 1737 m., klebonu esant kun. Sipavičiui, Marijos Magdalietės bažnyčios
Vilniuje pavyzdžiu pastatyta nauja medinė – „keturkampio“ plano ir bebokštė.
1740 m. ji dar vadinama „nauja“; tuo metu klebonas buvo kun. Juozapas Konstantas Narbutas Rukša; bažnyčioje buvo lietuviškų knygų, o mokykla neminima.28
1740 m. Kamajai pavadinti miesteliu („opidum“); 1745 m. paminėta sinagoga,
vadinasi, žydų pagausėjo; „miestelio gale“ buvo „turgus su kromais“, o tai veikiausiai liudija, jog gal tik po XVIII a. pradžios gyvenvietė tapo visavertis prekybos
centras. 1745 m. duomenys apie Kamajus pateikti klebono ginčo su dvarininku
J. Petkevičiumi dokumentuose. Ginčas kilo dėl to, kad po „didelio gaisro 26 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 92–93; plg.
Kriščiūnas J. Kamajai, p. 608.
miestelyje“, norėdamas padidinti iki tol
27
Ibid, p. 93; Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai...,
valdytą 1 margo sklypą, klebonas pap. 168.
statydino didelį brolijos namą, užim- 28 Ibid.; Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 93.
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damas ne tik savo, bet ir dvarininko
žemę. Ginčui spręsti 1745 m. buvo
išmatuotos žemės, aprašytos dvarininko
ir klebono valdų ribos. Dokumentuose
paminėta prie kelio į Svėdasus „nuo
seno“ stovėjusi špitolė, kurią pastatyti
arčiau klebonijos nebuvo galima dėl to,
kad ten telkšojo „didelė bala“. Einant iš
turgaus į bažnyčią dešinėje pusėje, nepriėjus „didelio akmens“ gatvės viduryje,
buvo žydų daržas, o už jo – „laisvam
privažiavimui prie bažnyčios palikta iš
seno buvusi gatvė“; nustatant valdų ribas, ją „nurodyta“ išsaugoti. Šventorius
buvo aptvertas aštriakuole, Šetekšna
patvenkta, o tvenkinys priklausė dvarininkui.29
1745 m. anksčiausiai paminėtas
turgus veikiausiai liudija, kad mieste- 3 pav. XVIII a. pirmosios pusės (iki „didelio
lyje jau buvo prekybai skirta aikštė; gaisro“) retrospektyvinė miestelio plano schema.
joje, kaip ir kituose prekybos ir amatų Sudarė autorius. Užstatytos teritorijos ribos ir
centruose, stovėjo žydų krautuvėlės. aikštės forma – sąlygiškos 1 – dvaro sodyba,
Aikštė buvo „miestelio gale“, o tokia 2 – aikštė, 3 – bažnyčia
jos padėtis abiejų pagrindinių gatvių
atžvilgiu galėjo būti tik kryžkelėje – tinkamiausioje prekybai vietoje. Esama pagrindo teigti, kad nenustatyto dydžio ir formos aikštė susidarė po XVIII a. pradžios
karo, kai atgyjančioje gyvenvietėje, per kurią ėjo svarbūs prekybos keliai, įsikūrė
daugiau žydų, išsiplėtė prekyba.
Retrospektyvinė vėlesnės medžiagos analizė teikia pagrindą prielaidai, jog
iki 1745 m., t. y. iki matuojant dvarininko ir klebono žemes, norint nustatyti
jų ribas, gal dar iki „didelio gaisro“, Kamajų planą kaip ir anksčiau sudarė skirtinga kryptimi einančios pagrindinės gatvės ir jų sankirtos šiaurės rytų kampe
susiformavusi trapecinė aikštė (3 pav.).30 Tik 1759 m. atstatyta XVIII a. pradžioje
sudegusi klebonija.31
Nuo XVIII a. vidurio miestelio prekybinė veikla pagyvėjo. 1765 m. iš turgų, prekyviečių ir karčemų surinkta 71,10 auksinų mokesčių. 1771 m. iš Kamajų
į Rygą buvo vežama parduoti linus ir kanapes. Gausėjo žydų: 1766 m. kahalui
priklausė 216 mokesčių mokėtojų; dalis jų gyveno nuomojamose apylinkės karčemose32 (jų buvo 24).33
1766 m. baigėsi dvarininko ir klebono nesutarimai dėl žemės. Pastarasis
užleido dvarininkui nuo seno bažnyčiai
priklausančią atlaidų rinkliavos dalį, 29 Ibid, p. 92–93.
Šv. Onos atlaidus perkėlė į „kitą“ sek 30 Plg. Ibid, p. 94.
31
Ibid, p. 95.
madienį, kad „nenustatytų prieš save 32 Ibid, p. 94.
dvaro ir nepadarytų jam nuostolių“, sutei- 33 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai..., p. 168–169.
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kė kitų nuolaidų. Be to, abi šalys susikeitė sklypais: šalia klebonijos duota žemės
špitolei, o buvęs špitolės sklypas perėjo dvarininkui.34 1773 ar 1774 m. statant
antrąją altariją, dvarininkas margą ir 2 rykštes žemės klebonui davė su sąlyga,
kad nebūtų steigiamos „alaus, degtinės, vyno, midaus, tabako ir kitos krautuvės...
nebūtų apgyvendinami pirkliai... nebūtų daroma skriauda Kamajų miesto propinacijai
ir prekybai“35. 1773 ar 1774 m. šalia bažnyčios pastatyta antroji mūrinė koplyčia
(pirmoji iškilo beveik prieš 100 metų).
Apie 1769 m. aprašytose LDK muitinių ribose Kamajai vadinami nedideliu
prekybiniu miesteliu prie vieškelio iš Vilniaus per Ukmergę į Kuršą; paminėti ir
miestelio kontrabandininkai.36
1774 m. klebonija (statyta prieš 15 metų) vis dar vadinama nauja ir „moderniška“; kiti klebono sodybos trobesiai taip pat buvo nauji, bažnyčios šventorius
aptvertas kartimis, o gatvės pusėje pradėta statyti mūrinė tvora su vartais. Špitolėje gyveno 5 elgetos. Parapinė mokykla įsteigta turbūt 1774 m.; ji buvo įsikūrusi
„tvarkingame name“, direktorius – J. Juškevičius.37 1777 m. mokyklą lankė 22 vaikai
(3 iš bajorų, kiti – iš miestelėnų ir valstiečių), 1781 m. – 13 (4 iš bajorų, 3 iš
miestelėnų, 6 iš valstiečių), 1782 m. – 8 (atitinkamai – 4, 1 ir 3).38
1775 m. Kamajai vadinti mažu miesteliu, kuriame gyveno jau gana daug
žydų (kahalui priklausė 253 mokesčių mokėtojai); jie laikė krautuves ir karčemas
(dauguma – parapijoje), vertėsi odų apdirbimu; tarp amatininkų paminėtas audėjas,
balnius, kalvis ir skardininkas. Be žydų, buvo ir 40 Ukmergės teismo paseniūnio
Igno Petkevičiaus valstiečių. Dvaro sodyba 1784 m. išsidėstė už 100 žingsnių nuo
miestelio; Šetekšnoje, už 200 žingsnių nuo bažnyčios, buvo dvarininko tvenkinys.39
1775 m. klebonui priklausė 9 valstiečių šeimos, o 1783 m. jo jurisdikcijoje,
kuri užėmė Kamajų šiaurės rytų dalį, gyveno 8 šeimos. 1784 m. kažkodėl tesurašytos 4 žydų šeimos; per miestelį ėjo Vilniaus–Ukmergės–Rygos traktas.40
1790 m. prie medinės bažnyčios pristatytas mūrinis prieangis. Į šventorių
iš gatvės pusės buvo patenkama per „mūrinius“ vartus su varteliais, kurie jungėsi
su „aštuoniakampe mūrine varpine“. Priešais šventoriaus vartus stovėjo špitolė ir
klebonija su ūkio trobesiais, o šalia špitolės – didelis brolijos namas. Mokykla
nepaminėta.41 1796 m. klebonu buvo kun. Jonas Valentinavičius, kuris pamokslus
sakė lenkiškai, o du jo vikarai (šventomis dienomis) – lietuviškai.42
1799 m. miestelis užėmė valaką 4 margus ir 149 1/2 rykštes, o su gyventojų daržais, ganyklomis, kapinėmis – 8 valakus 27 margus ir 12 1/2 rykščių.43
1800 m. sudarytas Kamajų dvaro planas (Vilniaus pavieto ir Obelių teismo
matininkas V. Narkevičius; 4 pav.), kuriame schemiškai (išdėstant tik pa
status) 34 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 94–95, 140
(išnaša 47).
pavaizduotas ir miestelis. Nors plane
35
Ibid, p. 94–95.
siekta užfiksuoti dvarininko I. Petke- 36
Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai..., p. 169.
vičiaus įkeistas už skolas žemes, to- 37 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 95.
38
Ibid, p. 140 (išnaša 52); Meilus E. Rokiškio krašto
dėl daugiau dėmesio skirta žemėvalmiesteliai..., p. 169.
dos elementų žymėjimui, tačiau pagal 39 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 95.
pastatų išdėstymą galima spręsti apie 40 Ibid.
41
Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai..., p. 169.
miestelio teritoriją, gatves ir užstatymo 42 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 95.
43
Ibid.
pobūdį.
119

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Kamajų kompleksą sudarė trys
dalys: gyventojų sodybos su sklypais
(didžioji miestelio teritorija), klebono
jurisdika ir dvaro sodyba pietų pusėje.
Atrodo, kad tiksliau sužymėti gyventojų namai ir dvaro sodybos trobesiai,
kai klebono jurisdikoje matyti tik vienbokštė bažnyčia, nors kaip žinoma iš
aprašymų, čia buvo ir valstiečių sodybų, špitolė, brolijos namas, o gal ir
mokykla. Bažnyčia vienintelė pažymėta
fasadu (5 pav.).
Miestelio planą sudarė į kvadratinę aikštę iš keturių pusių visai
ar beveik statmenai suėjusios gatvės,
kurios sutapo su atitinkamos krypties
keliais: iš pietvakarių atėjo keliai nuo
Užpalių, Svėdasų ir Kupiškio, iš piet
ryčių – nuo Jūžintų ir Rokiškio, iš
šiaurės vakarų – nuo Salų ir Kuršo ir
iš šiaurės rytų – nuo Rokiškio. Taigi
buvo 2 keliai iš Rokiškio – senasis ir
naujasis, aiškiau pažymėtas ir pavadin- 4 pav. 1800 m. dvaro planas
tas „pylimu į Rokiškį“.44
Pagal 1800 m. planą sudarytoje schemoje, kuri šiek tiek papildyta retrospektyviniu metodu panaudojus ir vėlesnius elementus (todėl, kad plane jie nepažymėti;
6 pav.), matyti, jog Kamajai buvo stačiakampio plano
miestelis. Tokią jo formą nulėmė ne tik taisyklinga
aikštės forma, bet ir trys statmenai į ją suėję keliai. Iš
to peršasi nuomonė, kad Kamajų centrinė dalis buvo
suplanuota tam tikru mastu ją rekonstravus. Atrodo,
kad tai galėjo būti padaryta po „didelio gaisro“ (tikslesnė
data nežinoma), o mažiau tikėtina – 1775 m. matuojant
miestelį. Iš dalies tai liudija nurodymas matininkui
išsaugoti „nuo seno link bažnyčios ėjusią gatvę“.45
Palyginus apibūdintą planą ir schemą su vėlesne
būkle, matyti reikšmingas skirtumas: aikštė gatvių
sankirtoje išsidėsto kitaip – trys iš keturių gatvių įeina
į aikštės šonus. Vadinasi, 1800 m. planas ir pagal jį
sudaryta retrospektyvinė schema veikiausiai ne visai
atitinka vėlesnę faktišką būklę. Nesant duomenų, jog 5 pav. Bažnyčia. 1800 m.
XIX a. (t. y. nuo 1800 m. iki ankstyviausio auten- vaizdas iš šono
tiško miestelio tikrosios būklės plano
1892 m.) Kamajai galėjo būti dar kartą 44 Ibid, p. 95–97.
pertvarkyti, tenka laikytis nuomonės, 45 Ibid, p. 97–98.
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kad su centro pertvarkymu 1745 m.
reikėtų susieti ir tuo metu nutiestą ar
pradėtą tiesti naują kelią į Rokiškį. Pakeitęs padėtį, aikštės prieigose jis buvo
„įremtas“ į jos šiaurės vakarų šoną taip
suformavus pagrindinę Kamajų plano
kompozicijos ašį. Antrąją ašį sudarė
ištisai miestelio dar prieš jo įsikūrimą
vietovėje ėjęs senasis Rokiškio–Anykščių kelias. Kadangi „įtvirtinant“ centro
pertvarkymą ir naujosios aikštės formą
prie jos buvo pastatyti klasicistinio stiliaus akmens mūro pastatai (veikiausiai
taip pat ne visai tiksliai užfiksuoti
1800 m.)46, tad 1745 m. sukurtoji, o
1800 m. plane kitaip pažymėtoji kompozicijos ašis skirtina ne baroko, o jau
klasicizmo epochai.
Šiame plane yra 51 pastatas (be
bažnyčios), iš jų turbūt 46–48 namai,
kiti – prekybos objektai, o dar bent 6 pav. Retrospektyvinė miestelio plano schema,
6–8 namai – klebono jurisdikoje. Vadi- sudaryta pagal 1800 m. planą. Sudarė autorius
nasi, XVIII a. pabaigoje Kamajai buvo
padidėję.
Dauguma namų išsidėstė dviejose gatvėse, kurios sutapo su senuoju ir naujuoju Rokiškio keliais. Senojo kelio šiaurės vakarų pusėje, priešingai tai, kurioje
buvo bažnyčia, pastatų daugiau, jie stovėjo kompaktiškiau, visi galais į gatvę.
Atrodo, kad tai seniausia miestelio dalis. Bažnyčios pusėje pastatų buvo mažiau,
jie stovėjo rečiau ir laisviau, galbūt dėl to, kad toji vieta buvo mažiau tinkama
statybai. Abi Rokiškio naujojo kelio pusės buvo užstatytos vienodai. Kelyje į
Salas stovėjo viena sodyba, kelyje į Svėdasus – kelios. Matyt, miesteliui plėstis į
pietvakarius trukdė dvaro sodyba.47
Pastatai daugiau ribojo aikštę iš trijų pusių. Šiaurės vakarų pusėje tebuvo
vienas pastatas – turbūt karčema kaip ir vėliau. Į ją „įsirėmė“ aikštėje užsibaigęs
naujasis Rokiškio kelias. Atrodo, kad karčema kaip ir keli namai prie aikštės jau
tuomet buvo akmens mūro ir klasicistinės architektūros. Vadinasi, pertvarkant
miestelio centrą bandyta, matyt, kiek leido galimybės, kompleksiškai suformuoti
aikštės erdvę. Tačiau sprendžiant iš to, kad vėliau prie aikštės stovėjo tik 5 akmens
mūro pastatai (su karčema), darbus nepavyko baigti. Aikštėje stovėjo du pastatus
sudariusios krautuvėlių eilės.
XVIII a. aprašyme ir 1800 m. plane sąlygiškai pažymėta bažnyčia greičiausiai buvo didesnė už kitus miestelio pastatus. Su klebonija, špitole ir brolijos namu bažnyčia sudarė nedidelį,
gana savarankišką kompleksą. O di- 46
Ibid.
džiausia Kamajų dalis be abejo buvo 47 Ibid, p. 98–99.
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dvaro sodyba, kurios trobesiai plane (6 pav.) paryškinti beveik taip pat kaip
bažnyčia.
Po 1800 m. I. Petkevičius pardavė Kamajų dvarą su miesteliu skoloms
padengti; naujuoju savininku 1818 m. įvardytas Ignas Tyzenhauzas.48
Nurodoma, kad XIX a. pradžioje bažnyčia buvo blogos būklės („gerokai apipuvusi“).49 Neaišku, ar veikė mokykla, kuri nuo 1790 m. vėl paminėta tik 1808 m.;
ją lankė 13 vaikų, 1809 m. – 16, 1810 m. – 18, 1811 m. – 28, 1812 m. – 24,
1813 m. – 33, 1814 m. – 23, 1815 m. – 24.50 Mokyklos nebuvo 1818 ir 1820 m.,
o 1827–1831 m. ji vėl veikė.51
1817 m. per audrą nukentėjusi bažnyčia iki 1820 m. buvo padidinta ir
„atnaujinta“ („pailginta“ pristačius zakristiją ir koplyčią; tapo kryžiaus formos
plano). Prie jos stovėjo mūrinė koplyčia ir triaukštė „mūrinė tinkuota“ varpinė,
šventorius buvo aptvertas mūro tvora su 14 Kryžiaus kelio koplytėlių. 1820 m.
pastatyta medinė altarija, o gal ir špitolė; klebonija, brolijos namas ir kiti sodybos
trobesiai įvardyti senais ar net begriūvančiais.52 1821 m. miestelyje apsigyveno,
pirkęs namelį, Antanas Strazdas.
1820 m. Kamajuose surašyti 5 krikščionių dūmai su 45 gyventojais. Galimas daiktas, kad tiek tos grupės žmonių gyveno po gaisro, kuris galėjo įvykti
(tiesioginių duomenų nėra) apie 1818 m. Gaisro pasekmės geriau suvokiamos iš
detalesnio 1825 m. Rokiškio grafystės inventoriaus; dar ir tuomet buvo užstatyti
25 sklypai, antra tiek buvo tuščių. Vadinasi, galėjo likti maždaug pusė 1800 m.
plane užfiksuotų pastatų, laikant, kad beveik kiekvienas jų atitiko sodybą.53
1825 m. Kamajuose gyveno 15 žydų šeimų (iš jų 2 siuvėjai, skardininkas,
„šinkorius“, auksakalys, 4 vargšai). Du žydai nuomojo turgaus ir prekymečių
rinkliavą. Bendruomenė turėjo maldos namus, špitolę, pirtį.54
Viename iš 5 akmens mūro namų prie aikštės 1825 m. gyveno dvaro prižiūrėtojas, kitame buvo „austerija“, o 3 stovėjo tušti. 4 sklypai priklausė klebonui;
prie gatvelės, kuri ėjo „nuo bažnyčios į turgų“, stovėjo naujas brolijos namas. Miestelyje veikė Kauno–Rokiškio trakto pašto stotis, keliasdešimt mažų krautuvėlių.55
1831 m. į Kamajus iš aplinkinių miestelių suvežti bažnyčių varpai, kuriuos
sukilėliai norėjo panaudoti patrankoms lieti. Žydų kahalai taip pat pristatė metalo;
visa tai išgabenta į Rokiškį.56
1830 m. dvaro sodyboje gyveno 8 žmonės, o miestelyje – 134 (be žydų?).
1833 m. Kamajuose surašyta 211 gyventojų (keli trečios gildijos pirkliai) ir
38 namai (6 mūriniai), veikė 7 smuklės ir krautuvė. 1844–1845 m. kahale buvo
62 žydai, dėl neturto negalėję sumokėti
mokesčių.57
48
Ibid, p. 100.
1842 m. Zarasų apskrities pla- 49 Kriščiūnas J. Kamajai, p. 609.
50
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 140 (išnaša
ne užfiksuota miestelio plano schema
67).
(7 pav.)58 yra sąlygiška ir net iš esmės ne- 51 Ibid, p. 99.
52
atitinka vėlesnių tikrosios būklės planų. 53 Ibid, p. 100, 141 (išnaša 78).
Ibid.
1849 m. medinė stačiakampė 54 Ibid.
bažnyčia buvo su pusapvale apside; 55 Ibid, p. 141 (išnaša 80).
56
Ibid, p. 141 (išnaša 85).
palei akmeninę tvorą šventoriuje augo 57 Ibid, p. 100, 141 (išnaša 89).
medžiai. Iki 1860 m. klebono sodyboje 58 LVIA, f. 526, ap. 8, b. 1788.
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iškilo špitolė, 2 akmens mūro tvartai, keletas kitų
trobesių; altarijos namas buvo senas.59
1860 m. Kamajuose nurodyta buvus 52 kiemus
su 500 gyventojų, bažnyčią, sinagogą, vėjo malūną;
turgus rinkosi kartą per savaitę, buvo 3 ar 4 prekymečiai. Per miestelį ėjo svarbūs prekybos keliai iš
Zarasų į Rygą ir iš Panevėžio į Daugpilį.60 1861 m.
įsteigtas valsčius.
Prasidėjus 1863 m. sukilimui, balandžio 21 d. 7 pav. 1842 m. miestelio
į Kamajus atžygiavo A. Mackevičiaus vadovaujamas plano schema
dalinys (apie 1 700 vyrų). Sukilėliai suėmė valsčiaus
valdininkus rusus ir sunaikino bylas. Prie A. Mackevičiaus prisijungė Lukošiūno
vietos sukilėlių būrys (apie 70 vyrų). Liepos 11–12 d. sukilėliai susirėmė su kariuomenės daliniu, o pasitraukdami paliko ginklų ir amunicijos. Galimas daiktas, kad
dėl sukilimo sumažėjo ir gyventojų, ypač vyrų: žuvo, buvo suimti ar išsislapstė.
Po sukilimo Kamajų klebonas Ignas Macevičius buvo ištremtas į Sibirą. 1864 ar
1865 m. įsteigta valstybinė liaudies mokykla.
1867–1868 m. tikrinant Kauno gubernijos gyvenviečių teisę vadintis miesteliais, Kamajai nepristatė tai įrodančių dokumentų, tačiau jiems leista vadintis
miesteliu, nes rinkosi turgus ir prekymečiai.61
1868 m. Reinholdui Tyzenhauzui priklausę Kamajai detaliai aprašyti. Iš
385 gyventojų pagal religiją buvo 233 judėjai, 139 katalikai, 8 stačiatikiai ir
5 evangelikai liuteronai, pagal socialinę padėtį – 218 miestelėnų, 129 valstiečiai,
15 pirklių, 13 dvarininkų, 2 dvasininkai, 4 atitarnavę kareiviai, pagal verslus –
117 žemdirbių, 65 prekybininkai, 40 amatininkų, 163 – besivertusių kita veikla.
Nuolatinių gyventojų buvo 350, laikinų – 35.
Miestelis užėmė 13 dešimtinių, jame buvo 128 pastatai (6 mūriniai), iš jų
112 stovėjo „fasadu į gatvę“, 16 – kiemuose. Veikė 13 krautuvių, 2 užvažiuojamieji
namai, 2 vyno rūsiai, 6 smuklės, 3 verslovės. Turgus rinkosi trečiadieniais, buvo
3 prekymečiai, kurių „apyvarta menka“ – po 200–300 rb.62
Nėra tiesioginių duomenų apie XIX a. viduryje miestelyje vykusias statybas.
1873 m. dvare buvo atliekami žemių ribojimo darbai (jiems valstiečiai priešinosi),
bet neaišku, ar tuo metu sudarytas miestelio planas. Parengti tik kai kurių dvaro
žemių planai (Novoaleksandrovsko apskrities matininkas O. Šperlingas) 1882 m.63
Apie 1880 m. Kamajuose nurodyta buvus 694 ir 900 gyventojų, dauguma – žydų prekybininkai ir amatininkai. 1886–1890 m. surašytos 99 žydų šeimos,
34 amatininkai. Veikė 15 krautuvių, 5 aludės, 2 odų dirbtuvės, 12 amatininkų,
mokykla, špitolė, pašto stotis. XIX a. pabaigoje buvo kelios puodžių dirbtuvės.64
1884 m. medinė bažnyčia dar buvo neblogos būklės, tačiau klebonui užsakius,
1891 m. Kauno gubernijos architektas
U. Golinevičius parengė mūrinės dvi- 59
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 101.
bokštės bažnyčios projektą; ji turėjo būti 60 Ibid.
pastatyta šalia senojo medinio pastato. 61 Ibid, p. 102.
62
LVIA, f. 378, ap. 121, b. 204, l. 360–361.
Tačiau valdžia 1892 m. nedavė staty- 63 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 102.
bos leidimo. Iki 1888 m. tepadidinta 64 Ibid.
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8 pav. 1892–1894 m. miestelio tikrosios būklės planas

klebonija, pastatyta špitolė, dviaukštis namas ir keli ūkio trobesiai; be to, išgrįsta
akmenimis ir atitverta gatvelė iš aikštės į bažnyčią ir klebono sodybą. 1889 m.
klebono jurisdika užėmė 4 margus, 122 rykštes ir 5 rykšteles.65 1882 m. žydai be
valdžios leidimo pasistatė maldos namus.66
Miestelyje dėl jo demografinės sudėties tautiniu požiūriu buvo sudėtinga
platinti iš Prūsų gabenamus draudžiamus leidinius, todėl jie daugiau plito apylinkėje. „Ilgesnį laiką“ lietuviškus spaudinius platino Juozas Pavorotnikas; 1886 m.
juos parsiveždavo iš Panemunėlio klebono kun. Katelės. Be jo, aktyvūs knygų,
maldaknygių, kalendorių ir periodinių leidinių platintojai buvo vikaras Tumėnas, organizavęs ir slaptą vaikų mokymą, knygrišys Motuzas, Antanas Smalstys,
Baronas, Jonas Čerškus. 1898 m. Kamajų parapijos žmonės siuntė carui prašymą
panaikinti lietuviškų spaudinių draudimą. Dėl šio vyskupui M. Palilioniui įteikto
dokumento 1898 m. buvo ištremti vikarai Tumėnas ir Jasiulionis.
1892–1893 m. sudarytas, o 1894 m. patvirtintas Kamajų planas (matininkas
A. Talačka; 8 pav.).67 Kadangi jame atrodo nėra projektinių elementų, jį reikėtų
laikyti tikrosios būklės dokumentu.
Plane gana detaliai pavaizduo65
Ibid.
tas miestelis su klebono jurisdika, bet 66 KAA, f. 49, ap. 1, b. 1382.
be dvaro sodybos. Miestelio teritorija 67 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 102–103.
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buvo gana kompaktiška, sodybos kiek
daugiau nusitęsė nuo aikštės palei senąjį ir naująjį Rokiškio kelius, kiek
mažiau – palei Svėdasų kelią. Keturios
pagrindinės gatvės (Salų, Panemunėlio,
Svėdasų–Užpalių ir Rokiškio kryptyse)
statmenai įėjo į turgaus aikštę. Buvo
ir dvi šalutinės gatvelės: bevardė – iš
aikštės šiaurės rytų kampo link bažnyčios ir „Ožkų“ skersgatvis Šetekšnos
upelio rytų krante, atsišakojęs nuo Rokiškio gatvės į šiaurės rytus (galvijams
į ganyklą išginti).
Turgaus aikštė plane trapecinė,
nes jos pietryčių šonas kiek įstrižas.
Pastatų padėtis šiame ir kituose aikštės
šonuose liudija aikštę buvus stačiakampę, o jos formą pakeitė kampą užėmę
čia pat stovėjusių sodybų savininkai. 9 pav. Miestelio centro kompozicinė schema.
Tai, kad abipus Rokiškio gatvės aikštėje Sudarė autorius. 1 – smuklė, 2 – bažnyčia,
buvo ir trys žydų pastatai (2 krautu- 3 – aikštė
vės, M. Mendelio sodyba), liudija, jog
ją siekta ir toliau mažinti.
Pagrindinės gatvės į aikštę įsijungė kitaip, negu pavaizduotos 1800 m. plane.
Panemunėlio–Užpalių (Svėdasų) gatvės ėjo „kiaurai“ aikštės per tam tikrą atstumą
nuo jos šiaurės vakarų šono, kur į simetriškai stovintį dvaro smuklės pastatą
rėmėsi Rokiškio gatvė. Tai sudarė dviejų kompozicijos ašių sankirtą aikštėje. Svarbesnioji ašis sutapo su Rokiškio gatve ir nulėmė plano klasicistinę kompoziciją.
Salų gatvė neutraliai įsijungė į aikštės vakarų kampą (9 pav.).
1892–1893 m. užfiksuoti 63 nevienodo dydžio sklypai: didžiausi Salų gatvėje,
mažiausi Rokiškio ir Panemunėlio gatvėse, kur gyveno žydai. Dėl to ir užstatymo
pobūdis buvo nevienodas. Didžiausia pastatų koncentracija buvo trijuose aikštės
šonuose, Rokiškio gatvėje ir Panemunėlio gatvės pietų atkarpoje (arčiau aikštės).
Šiaurės vakarų šone stovėjo tik smuklė, tačiau ji buvo svarbiausias kompozicijos
objektas. Aikštės viduryje jau nebuvo 1800 m. plane užfiksuotų krautuvių; keletas jų stovėjo aikštėje abipus Rokiškio gatvės. Miestelėnų pastatai išsidėstė gana
taisyklingai, tik klebono sodyboje – laisvai.
Miestelyje buvo 9 kapitaliniai pastatai: 3 klebono jurisdikoje, 6 – prie aikštės
(smuklė, 4 namai aikštės pietryčių šone ir vienas – šiaurės rytų kampe). Dauguma
namų stovėjo galais į gatves. Plano eksplikacijoje visuomeniniais įvardyti 3 pastatai:
pirtis, liaudies mokykla ir sinagoga (Svėdasų gatvės pietryčių pusėje). Bažnyčia,
smuklė, špitolė ir kiti visuomeniniai pastatai eksplikacijoje neįrašyti.
1892–1893 m. planas patvirtintas su pastaba, kad Panemunėlio gatvė (senasis Rokiškio kelias) būtų paplatinta iki 10 m arba užstatyta tik viena jos pusė.
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10 pav. 1892 m. bažnyčios projektas

Tačiau vargu ar tai galėjo būti padaryta nenugriovus dalies gatvėje buvusių
trobesių.
1897 m. Kamajuose surašyti jau 1 105 gyventojai (944 žydai; apie 1896 m.
kahalui priklausė 546 „dūšios“68).
1896 m. konsistorija davė leidimą statyti naują mūrinę bažnyčią (nurodoma,
jog valdžios leidimo tuo metu jau nereikėjo).69 1897 m. nugriovus senąją bažnyčią, šalia jos iškilo laikina. 1903 m. ankstesnio pastato vietoje, klebonu esant
kun. J. Jokimui, jau pagal kitą – 1892 m. inž. Florijono Vyganovskio projektą –
pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Pagrindiniai darbai ir vidaus įranga užtruko iki
1908–1909 m. (vėliausiai įrengti vitražai; dail. Vladislovas Pšibitnevskis).70
Neraiškaus kryžiaus plano dvibokštė bažnyčia buvo istorizmo architektūros,
su vyraujančiais neogotikos elementais (10–11 pav.). Projekte pateiktoje situacijos
schemoje – beveik stačiakampio formos šventoriuje – matyti abi bažnyčios: laikina
ir naujoji, taip pat varpinė, vienaukštė klebonija.
Naujoji bažnyčia tapo reikšminga miestelio ir apylinkės dominantė. Ypač
svarbus jos vaidmuo buvo aikštės tūrinėje erdvinėje kompozicijoje (12–14 pav.),
nepaisant, kad pastatas stovėjo šiek tiek atokiau nuo aikštės, gal ir žemesnėje vietoje.
Prasidėjus 1905 m. sukilimui, Kamajuose įvykiai plėtojosi „greitai“. Studentas
Jurgis Smolskis-Smalstys buvo pagrindinis mitingų organizatorius; suimtas uriadnikas, atimti Kamajų ir Panemunio
klebonų pinigai, sudaužytas degtinės 68 Ibid, p. 103, 142 (išnaša 113).
69
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios,
„monopolis“ ir uždaryta mokykla.
1993, p. 300.
Pasipiktinę juos skriaudusiu Ka- 70 Vilnius,
Ibid, p. 300; Baliulis A., Miškinis A. Kamajai,
majų dvaro nuomininku Gykiu, miesp. 103.
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telėnai ir valstiečiai dar ir po revoliucijos – 1912 m. skundė valdžiai dvarininką Pšezdzeckį, kad jis reikalauja
mokėti už nuomojamą žemę daugiau,
negu priklauso.71
Dar 1904 m. įkurtas parapijos
knygynėlis, o 1908 m. lapkričio 9 d.
surengtas pirmasis lietuviškas vakaras,
kuriame suvaidintos dvi pjesės ir sugiedota Tautiška giesmė. 1908 m. įsikūręs „Saulės“ draugijos skyrius atidarė
biblioteką-skaityklą, Lietuvių katalikų
draugijos blaivybės skyrius 1913 m.
įrengė arbatinę. 1909 m. įsteigtoji „Saulės“ mergaičių mokykla įsikūrė špitolėje; tais metais joje buvo 66 mokinės,
berniukų mokyklą lankė 80 vaikų.72
Po 1911 m. gaisro, apie kurio
pasekmes tiesioginių duomenų nėra,
1912 m. sudarytas dvaro ir valstiečių
žemių planas bei kai kurių nedidelių 11 pav. Bažnyčia. Apie 1930 m. Nuotrauka iš
miestelio centro sklypų planai (Tyzen- autoriaus rinkinio
hauzo valdų matininkas K. Kliučinskis), kuriuose dvarininkas planavo vietoje sudegusių trobesių pastatyti naujus
(tačiau to nepadaryta). 1912 m., klebonu esant kun. V. Velžiui, iškilo tik vienaukštė
mūrinė klebonija (15 pav.) ir keli ūkio trobesiai.73
1912–1913 m. miestelyje leista įrengti „kinematografą“ pritaikytame sename
pastate.
1912–1914 m. Vokietijos kariuomenės generalinio štabo žemėlapyje74 (16 pav.)
Kamajuose nurodyta buvus 117 kiemų (šeimų); tai buvo nedidelis kompaktiškas
miestelis. Didžioji dalis sodybų išsidėstė aplink aikštę, kitos – palei senąjį ir naująjį kelius į Rokiškį. Kelias į Salas pažymėtas išeinantis iš aikštės šiaurės vakarų
šono, o ne iš kampo, kaip buvo iš tikrųjų.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kamajuose pagausėjo gyventojų – iki 1 500.
Atrodo, jog dalis jų buvo laikini pabėgėliai iš pafrontės kaip ir kitose šiaurės
rytų Lietuvos gyvenvietėse. Vokiečių kariuomenė miestelį užėmė 1915 m. vasaros
pabaigoje.
Nurodoma, kad pereinant frontui 1915 m., „gaisro ugnyje išdegė visas miestelis, liko tik bažnyčia ir kelios bakūžės“.
71
Ibid, p. 103–104, 142 (išnaša 119); Kvi k l y s B .
Tačiau tarp karo metu daugiau nuMūsų Lietuva, t. 2, p. 167.
kentėjusių miestelių Kamajai oficialiai 72 Ibid, p. 167–168; Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos
katalikų bažnyčios, p. 300.
neįrašyti.
73
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 104, 142
Vokiečių okupacijos metais Ka(išnaša 125).
majų gyventojai patyrė plėšikavimus, 74 Karte des westlichen Rußlands, r. 18, Rakischki.
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12 pav. Miestelio panorama iš šiaurės pusės. Autoriaus piešinys pagal 1935 m. nuotrauką

13 pav. Bažnyčia aikštės kompozicijoje. Apie 1930 m. Nuotrauka iš autoriaus rinkinio

14 pav. Bažnyčia
aikštės kompozicijoje.
Autoriaus piešinys
pagal K. Šešelgio apie
1935 m. nuotrauką
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15 pav. Klebonija.
Apie 1935 m.
Nuotrauka
iš autoriaus rinkinio

16 pav. 1912–1914 m.
žemėlapio fragmentas

rekvizicijas, asmens laisvės suvaržymą, prievartinį darbą ir kitus negandus, kaip
ir visos Lietuvos valsčių centrai.
1918 m. vasario 16 d. paskelbus atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, o lapkričio 13 d. – raginimą kurti vietos valdžios organus, Kamajuose įkurtas valsčiaus
komitetas. Tačiau netrukus jį išvaikė revkomas, susidaręs gruodžio 25–28 d. miestelį
užėmus Raudonosios armijos dalims.75 Lietuvos kariuomenė bolševikus iš Kamajų
išstūmė 1919 m. birželio 2 d.76
Pagal 1919 m. liepos 26 d. Apskričių sienų ir jų centrų įstatymą valsčius
priskirtas naujai suformuotai Rokiškio
75
Maksimaitienė O. Lietuvos istorinė geografija ir
apskričiai.77
kartografija, Vilnius, 1995.
1922 m. Kamajų bažnyčią konse- 76 Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 2, p. 168.
77
kravęs vyskupas Pranciškus Karevičius 78 Maksimaitienė O. Lietuvos istorinė..., p. 25.
K v i k l y s B . Lietuvos bažnyčios, t. 4, Panevėžio
suteikė jai Šv. Kazimiero titulą.78
vyskupija, Chicago, 1984, p. 187.
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Nurodoma, kad Kamajų dvarą
„su miestelio sklypais“ valstybė savo žinion perėmė dar 1922 m. Tuo metu iš
savininko Pšezdzeckio buvo nusavinta
„keletas tūkstančių ha“, tačiau 1924 m.
pradėjus parceliaciją (matininkai H. Mikalauskas ir P. Sirvydis) dvarininkas
„dar tebeturėjo nemažą sklypą – 5 782 ha“.
Jam palikta dvaro sodyba su 80 ha (vėliau ją jis pardavė ir išvyko į Lenkiją).79
1924–1925 m. sudaryta keletas žemėtvarkos planų, tačiau miestelio gatvių
tinklas ir pastatai juose nepažymėti.
1923 m. Kamajuose surašytas
81 kiemas su 625 gyventojais, dvare –
4 kiemai ir 76 žmonės. Tad palyginus su
prieškariu, gyventojų gerokai sumažėjo.
1924–1925 m. išparceliavus dvarą,
žemės skirta daugiau kaip 100 miestelio ir apylinkės gyventojų (ankstesnio 17 pav. A. Strazdo paminklas. 1981 m.
dvaro ribose buvo 113 šeimų), sukeisti autoriaus nuotrauka
kai kurių miestelio, bažnyčios ir dvaro
žemių sklypai. Žemdirbių prašymu 1924–1925 m. išskirstyta vienkiemiais ir kaimu
vadinta Kamajų dalis: iki 1935 m. išsikėlė 17 šeimų.80
Baigiant dvaro žemių tvarkymą, 1927–1928 m. sudaryti miestelio išplėtimo
planai (matininkas P. Sirvydis; neaptikti): dviejose vietose skirta 13,24 ha, numatyti
44 sklypai, iš jų 26 privačių namų statybai pietų pusėje abipus Svėdasų gatvės
ir naujos – jai statmenos – Šilo gatvės. Abiejų gatvių sankirtoje suplanuota nauja
stačiakampė turgaus aikštė. 13 sklypų namams statyti skirta miestelio rytų pusėje
abipus Šetekšnos upelio, pareguliavus ir toje vietoje buvusių sklypų ribas.81 1925 m.
„miestelis pradėtas tvarkyti“: grindžiamos gatvės, klojami šaligatviai.82
Nuo 1925 m. Kamajuose rinkosi turgus trečiadieniais ir 3 prekymečiai, trukdavę po 2 dienas. 1930 m. buvo 5 didesnės ir kelios mažos krautuvės, o 1932 m.
iš viso 12 (2 – lietuvių); įsteigtas „Dirvos“ kooperatyvas, iki 1935 m. atidarytos
dar kelios krautuvės.83
1932 m. miestelyje įsteigta biblioteka; 1933 m. spalio 8 d., minint A. Strazdo 100 metų mirties metines, aikštėje
jam pastatytas paminklas (skulptorius 79 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 104, 142
(išnašos 130–134); Kamajai. Didelis žemės tvarkymo
P. Aleksandravičius; 17 pav.).84
darbas, Lietuvos aidas, 1935 08 24, Nr. 193 (2456),
Iki 1935 m. didžioji dalis gatvių
p. 8.
80
išgrįsta; „baigta ir... paskutinė – Pavorot 81 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 104.
Ibid.; KAA, f. R-18, ap. 1, b. 1293.
niko – gatvė. Iki šiol ji buvo vadinama 82 Kamajai. Didelis žemės tvarkymo darbas, p. 8.
toje gatvėje gyvenančio knygnešio vardu, 83 Ibid.; Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 104–105.
84
Ibid.; Kamajai. Didelis žemės tvarkymo darbas,
dabar gi, ją sutvarkius, pavadinta Dariaus
p. 8; Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 2, p. 168.
85
ir Girėno vardu“.85
Kamajai. Didelis žemės tvarkymo darbas, p. 8.
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Ketvirtojo dešimtmečio antrojoje
pusėje Kamajuose, be valsčiaus valdybos, mokyklos, krautuvių ir užeigų,
buvo kooperatyvas, smulkaus kredito
draugija, veterinarijos punktas, ambulatorija, 20 lovų ligoninė, Indrašiaus vaistinė, paštas, policijos nuovada, malūnas,
šaulių biblioteka; veikė 8–10 religinių
ir tautinių visuomeninių organizacijų
skyriai, 3 brolijos (Švč. Sakramento,
Maldos apaštalavimo ir Šv. Pranciškaus III Ordino); praktikavo gydytojas,
stomatologė, 3 akušerės.86 Nepaisant to,
nurodoma, kad Kamajai itin atsilikę ir
tamsūs; juose nebuvę kultūros įstaigų,
geros mokyklos, pieninės, elektros, klestėję turtuoliai.87
1934 m. per Šetekšnos upelį, Dariaus ir Girėno gatvės gale, ankstesnės
brastos vietoje, pastatytas medinis tiltas, 18 pav. 1939 m. miestelio žemėvaldos planas
1937 m. – senelių prieglauda.88 1929 m.
pakeitus statybos įstatus, 1935–1936 m. miestelyje nugriauta keliolika blogos būklės
pastatų bei jų dalių.89
1935 m. pradėtas Kamajų žemėvaldos planas (matininkas F. Klemerauskas);
rengiant šį dokumentą paaiškėjo, kad tik 19 miestelio gyventojų turi sklypų nuosavybės dokumentus, kiti žemę valdo „iš įpratimo“.90
1938 m. sudarytas per Kamajus ėjusio Utenos–Rokiškio plento (Vilniaus
bei Dariaus ir Girėno gatvių) grindimo projektas. 1939 m. baigtas žemėvaldos
planas (18 pav.)91, tačiau pastatai jame nepažymėti. Todėl apie užstatymo pobūdį
galima spręsti pagal sklypų dydį: teritorijoje su mažiausiais sklypais užstatymas
buvo tankiausios. 1939 m. žemėvaldos plano įgyvendinimas, siekiant sureguliuoti
sklypus, buvo atidėtas, nes žmonės „neprašė tvarkyti jų žemių“. Pagal šį planą
Kamajai (be klebono valdos) užėmė 47,55 ha, valstiečių sodybos – 15,45 ha, činšo
teisėmis valdoma žemė – 18,86 ha, miesteliui plėsti skirtas plotas – 13,24 ha; dar
1936 m. jame turėjo būti „išvestos kelios naujos gatvės“.92
Abiejuose dokumentuose Kamajų aikštė kaip ir 1892–1894 m. tikrosios būk
lės plane – ne visai stačiakampė, o su dar labiau įstrižu pietryčių kampu. Be
to, toje pačioje vietoje į aikštę išsikišo
86
Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 2, p. 168; Kriščiūnas
dar ir vieno sklypo galas. Tad aikštės
J. Kamajai, p. 612; Baliulis A., Miškinis A.
taisyklingumas buvo sumažėjęs, o žeKamajai, p. 105.
87
Ibid.
mėvaldos plane jo nenumatyta atkurti. 88
Ibid.
1940 m. miestelyje nurodyta bu- 89 KAA, R-18, ap. 6, b. 191.
vus apie 750 gyventojų. Dauguma tro- 90 Kamajai. Didelis žemės tvarkymo darbas, p. 8.
91
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 105.
besių buvo suremontuoti, paaukštinta 92 Ibid.; Kamajai. Didelis žemės tvarkymo darbas,
klebonija, išgrįstos akmenimis gatvės
p. 8.
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19 pav. Miestelio centrinės dalies vaizdas. 1981 m. autoriaus nuotrauka

(centre su šaligatviais) pakraščiais apsodintos medeliais. Tai buvo „tvarkingas
miestelis“. Senosios dvaro sodybos griuvėsiuose iškilo „naujas dvarelis“.93
1940 m. birželio 15 d. sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą ir įvedant
„naują“ tvarką, miestelyje ir valsčiuje vyko visam kraštui analogiški pokyčiai. Didesnių nacionalizuotinų krautuvių nesant, mažosios buvo sujungtos į kooperatyvą,
o negausūs amatininkai – į artelę.
1941 m. birželio 22 d. pradėjusios karą prieš Sovietų Sąjungą Vokietijos
kariuomenė, verždamasi vienoje iš pagrindinių puolimo krypčių – į Daugpilį, mėnesio pabaigoje užėmė Kamajus.94 Rugpjūtį buvo išžudyti miestelio žydai; daugelis
namų ištuštėjo, prekyba sustojo. Rinkosi tik nedidelis turgus.
1944 m. liepos pradžioje Raudonosios armijos daliniai, persekiodami besitraukiančią nacių kariuomenę, įžengė į Lietuvos teritoriją, o liepos 20 d. – 1-ojo
Pabaltijo fronto 51-osios armijos priešakinės dalys užėmė Kamajus.95 Pereinant
frontui, miestelio centras nemažai nukentėjo – dalis namų buvo sudeginta ir sugriauta, nugriautos bažnyčios bokštų smailės. Tai ne tik pakeitė pastato bendrą
vaizdą, bet sumenkino jo poveikį miestelio panoramoje (19 pav.).
Patirtieji nuostoliai tik iš dalies užfiksuoti 1944–1945 m. Kamajų plano
schemoje (20 pav.), kuri patalpinta Raudonosios armijos generalinio štabo žemėlapyje. Tačiau šioje schemoje matyti pagal 1927–1928 m. planus į pietus išplėstame
miestelyje – Vilniaus ir Šilo gatvių sankirtoje – susidariusi nauja stačiakampė
turgaus aikštė ir aplink ją stovinčios sodybos. Kadangi ši teritorija neužfiksuota
1935–1939 m. miestelio žemėvaldos plane, reikėtų spręsti, jog ji sparčiau formavosi
ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje.
1944 m. prasidėjus antrajai sovietų okupacijai ir paskelbus mobilizaciją į
Raudonąją armiją (iki rugpjūčio 27 d. iš 1 304 valsčiaus šaukiamųjų atvyko tik
593), ėmė formuotis pirmosios partizanų grupės. Rugpjūčio mėnesį jų vadams
buvo perduotos LF instrukcijos dėl pasipriešinimo organizavimo. Kamajų valsčiuje
susidarė Jono Černiaus-Tigro partizanų būrys. Netrukus prasidėjo represinių dalinių teroras, žudynės, plėšimai (vals93
čiuje buvo sušaudyta taikių žmonių), 94 Ibid.; Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 106.
Maksimaitienė O. Lietuvos istorinė geografija...
o prieš partizanus – karinės operaciŽm.
jos. Vien lapkričio–gruodžio mėnesiais 95 Ibid, p. 73, žm.
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NKVD-NKGB atliko 20 operacijų, o
nuo rugpjūčio 1 d. iki 1945 m. sausio
1 d. – 68 išpuolius.96
1945 m. pirmojoje pusėje Rokiškio apskritis buvo Gedimino rinktinės
veikimo zonoje; Kamajų valsčiuje veikė
Šarūno kuopa (vadas Jonas ČerniusTigras-Šarūnas-Pipiras, Vanagų (Vilkų)
kuopa (vadas Alfonsas Paškevičius-Vilkas), Ąžuolo kuopa. Aktyvesni partizanų
veiksmai prasidėjo pavasarį, po NKVD
baudžiamosios operacijos 1945 m. sausį,
per kurią žuvo nemažai partizanų ir
vietos gyventojų. 1945 m. balandžio
17 d. Kamajų valsčiuje partizanai išvaikė žemės matavimo komisiją.97 Nuo 20 pav. 1944–1945 m. žemėlapio fragmentas
metų pradžios iki vasaros apskrityje jie
įvykdė apie 100 puolimų, iš jų 52 – balandį ir gegužę. „Ypač smarkiai“ okupaciniams daliniams „buvo priešinamasi Kamajų“ ir gretimuose valsčiuose.
1945 m. birželį partizanai patyrė nemažai nuostolių: 21 d. NKGB daliniams
apsupus Kamajų valsčiaus Gučiūnų kaime susirinkusius Gedimino būrio partizanus,
20 jų žuvo, suimti 5 ir 10 rėmėjų; Minčiūnų kaime žuvo 6 partizanai.98 Partizanų
persekiojime dalyvavo ir Kamajų stribai. Iš žuvusiųjų partizanų pasityčiota – jie
nuvežti ir numesti Kamajų aikštėje, kur surengtas suvarytų žmonių mitingas.99
Baudžiamųjų operacijų metu itin žiauriai elgtasi su vietos gyventojais – jie žudomi, gyvi deginami.
Patirti nuostoliai, legalizavimasis, trėmimai, išdavystės silpnino partizanų
pasipriešinimą. 1945 m. spalio 1 d. enkavedistų duomenimis ypač aktyviai veikusių
Kamajų ir trijų gretimų valsčių ribose buvo 13 partizanų būrių su 150 kovotojų.
Po 1946 m. kovo 26 d. įsakymo miestelyje stovėjo NKVD 285 šaulių pulko įgula.100
1944 m. spalį susivienijo Kamajų, Jūžintų ir Rokiškio valsčių partizanai (vadas
K. Jurevičius-Dobilas). 1947 m. gegužės 1 d. įkūrus Algimanto apygardą, Kamajų
valsčiuje veikė Šarūno rinktinės 2-oji Algirdo kuopa, 1948 m. pradžioje – Algirdo
būrys (K. Jurevičius-Dobilas), 1949 m. pradžioje – A. Baukio-Sakalo vadovaujama
Dariaus ir Girėno kuopa (21 kovotojas).101
Po 1949–1950 m. pradžioje patirtų nuostolių Kamajų valsčiuje veikė Kunigaikščio Mindaugo rinktinės Ąžuolo būrys. Kova silpnėjo, partizanų mažėjo. 96 Pocius M. Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas ir jo slopinimas Rokiškio apskrityje 1944–
Paskutinieji Rokiškio krašto partizanai
1953 m., Rokiškis. Miestas, kraštas, žmonės, Vilnius,
102
žuvo ar buvo suimti 1953 m.
1999, p. 279, 283–284.
97
1944 m. Kamajuose įsteigta vi- 98 Pocius M. Antisovietinis..., p. 287–290.
Kasparas K. Lietuvos karas, Vilnius, 1999, p. 391.
durinė mokykla, 1946 m. – kultūros 99 Pocius M. Antisovietinis..., p. 292.
namai. Iki 1950 m. pastatytas tiltas 100 Ibid, p. 299; Anušauskas A. Lietuvių tautos
sovietinis naikinimas, Vilnius, 1996, p. 270.
per Šetekšną kelyje į Rokiškį ir kele- 101 Pocius M. Antisovietinis..., p. 303–305.
tas medinių vienbučių privačių namų 102 Ibid, p. 308, 310.
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įvairiose, daugiausia per karą sudegusių pastatų vietose.103 1950 m. po administracinės reformos sumažėjo miestelio tiesiogiai aptarnaujama teritorija. Tuo metu,
jei ne anksčiau, įsteigtas kolūkis.
Šeštajame dešimtmetyje iš dalies atsikūrė gyventojų aptarnavimo infra
struktūra: veikė ligoninė (nuo 1952 m.), vaistinė, biblioteka, paštas, buitinio aptarnavimo dirbtuvės, krautuvė, pieninė, malūnas. Iškilo keliolika medinių vienbučių
namų prie aikštės, A. Strazdo, Vilniaus ir Salų gatvėse.104 1959 m. miestelyje
surašyti 504 gyventojai.
Apie 1958 m. sudaryta miestelio planavimo schema (vadinamasis pirmasis
etapas; dokumentas neaptiktas, autorius nežinomas), pagal kurį vienbučiai namai numatyti statyti daugiausia pietų pusėje. Tačiau jie iškilo įvairiose vietose,
tuščiuose plotuose. Liko neužstatyti tik prie aikštės visuomeninių objektų statybai
skirti sklypai. Dėl to, o ir dėl netekusios bokštų smailių bažnyčios, centras atrodė
menkai, prarado ankstesnį savitumą, o miestelio panorama – raiškumą ir poveikį
apylinkės kraštovaizdžiui. Tai užfiksuota 1958 m. miestelio centrinės dalies nuotraukose (21–29 pav.).
1962 m. į vakarus nuo Vilniaus gatvės, už sodybų eilės iškilo tipinė dviaukštė
mokykla, įrengtas stadionas. 1964 m. Salų gatvėje pastatyta tipinė parduotuvė,
1965 m. Vilniaus gatvėje – buitinio aptarnavimo paviljonas, 1967 m. – apylinkės
taryba su paštu ir biblioteka. Tai kiek išryškino aikštės erdvę, tačiau dalis jos
fronto vis dar nebuvo suformuota. Namų statyta mažiau, matyt, dėl to, kad negausėjo gyventojų: 1969 m. jų surašyta 464.105
1969 m. sudarytas Kamajų tikrosios būklės planas (30 pav.) ir projektas
(31 pav.; archit. I. Bračiulytė).106 Pirmajame dokumente matyti, kad pagrindinių 103 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 107.
104
Ibid.
gatvių tinklas nuo 1935–1939 m. buvo 105 Ibid, p. 108.
nepakitęs, o aikštė lyg ir atgavusi istorinę 106 Ibid.

21 pav. Aikštės pietų dalis. 1958 m. autoriaus nuotrauka

22 pav. Aikštės pietryčių kampas. 1958 m. autoriaus nuotrauka
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23 pav. A. Strazdo
gatvė (Rokiškio
kelias). Vaizdas
iš aikštės. 1958 m.
autoriaus nuotrauka

24 pav. Tilto gatvė.
Vaizdas iš aikštės.
1958 m. autoriaus
nuotrauka

25 pav. Vilniaus
gatvė. Vaizdas iš
aikštės. 1958 m.
autoriaus nuotrauka

stačiakampio formą. Išryškėjo Šilo gatvė, atsirado keli akligatviai. Miesteliui
plečiantis, naujoji aikštė pradėta užstatyti; pakraščiuose prie pagrindinių gatvių
lygiomis eilėmis stovėjo pokariu iškilę vienbučiai namai.
Pagal 1969 m. projektą Kamajuose numatyta gyvensiant 900 žmonių. Miestelis
planuotas išplėsti daugiausia į pietus ir vakarus, sukuriant kompaktišką teritoriją,
sudalytą nedideliais įvairios formos kvartalais. Senosios dalies planas nekeistas,
atkurta stačiakampė jos forma, paryškinta kompozicijos ašis akmens mūro smuklės
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26 pav. Miestelio ir aikštės pietų dalies vaizdas iš bažnyčios bokšto. 1958 m. autoriaus
nuotrauka
27–28 pav. Aikštės
šiaurės rytų kampas.
1958 m. autoriaus
nuotraukos
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29 pav. Vaizdas
į aikštę nuo
bažnyčios. 1958 m.
autoriaus nuotrauka

30 pav. 1969 m.
miestelio tikrosios
būklės planas

griuvėsių vietoje numačius simetrinės kompozicijos kultūros namus. Iš viso suplanuotas 171 vienbutis namas, 6 daugiabučiai sekcijiniai ir 16 blokuotų. Pietryčių
pusėje Svėdasų–Rokiškio kryptyje numatytas aplinkkelis.
Iki 1969 m. ištyrus Kamajus kultūros paveldo požiūriu (A. Miškinis) konstatuota, kad, nepaisant kai kurių praradimų, miestelis yra vertingas urbanistikos
paveldo objektas. 1969 m. jis paskelbtas vietos reikšmės urbanistikos paminklu;
nustatytos vertingos teritorijos ribos,
107
saugotini plano elementai (32 pav.).107
Lietuvos urbanistikos paveldas ..., p. 57, 127–128.
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31 pav. 1969 m.
miestelio projektas

1969 m. pastatytas tiltas per Šetekšną Tilto gatvėje, o aikštės šiaurės šone,
nugriovus per karą sudegusio pastato likučius, iškilo tipinė dviaukštė parduotuvė
su valgykla, rytų šone 1972 m. – tipinė dviaukštė elektros tinklų gamybinė bazė
su butais, miestelio pietų pakraštyje – keleivių paviljonas.108
1974 m. padengtos asfaltu pagrindinės Vilniaus ir A. Strazdo gatvės bei
aikštės juosta Svėdasų–Rokiškio kryptyje, didesniame plote palikus akmens grindinį. 1975 m. išasfaltuota Kaštonų, o 1978 m. – Salų gatvė.109
1977 m. Kamajuose surašyti 685 gyventojai, t. y. daugiau negu 1969 m.
Naujos sodybos nuo 1970 m., laikantis projekto, daugiausia buvo statomos iki
1980 m. įrengtose Šilo ir Kaštonų gatvėse. Išryškėjo nauja Šetekšnos gatvė upelio
vakarų krante. Pagausėjo vienbučių namų Salų gatvėje.
1979 m. miestelio centrinės dalies tikrosios būklės plane (33 pav.) matyti
iki to laiko įvykę pokyčiai, tad ir nesuformuoti ar netinkamai užstatyti plotai.
Aikštė vis dar pažymėta ne stačiakampė, o su netaisyklingo kontūro rytų šonu.
1980 m. sutvarkyta A. Strazdo paminklo aplinka, nugriautas senasis valsčiaus pastatas aikštės ir Salų gatvės kampe, o aikštės šiaurės vakarų kampe iškilo
stamboka kolūkio valdyba; 1981 m. baigtas vidurinės mokyklos priestatas.
Sprendžiant iš 1981 m. miestelio centro nuotraukų, tuo metu geriausiai buvo
suformuotas aikštės pietų šonas (34 pav.). Prie aikštės vis dar stovėjo klasicistinės smuklės griuvėsiai (35 pav.); nebuvo atstatytos ir bažnyčios bokštų smailės
(36 pav.). Mažiausiai pasikeitė bažnyčios aplinka (37 pav.) ir Tilto gatvė (38 pav.).
1983 m. ištirti ir įvertinti urbanistikos paminklo teritorijoje buvę pastatai (39 pav.;
archit. J. Savickienė).110 1985 m. miestelyje surašyta 730 gyventojų. Iki 1989 m. pastatyta keliasdešimt daugiausia mūrinių
silikatinių plytų vienbučių namų.
108
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, p. 110.
1990 m. atkūrus Lietuvos neprik 109 Ibid.
lausomybę, Kamajuose vyko panašūs 110 ASIUS.
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32 pav. 1969 m.
urbanistikos paminklo
schema. 1 – vertingi
plano elementai,
2 – saugotinos
teritorijos ribos,
3 – vertingi pastatai,
4 – architektūros
paminklai

33 pav. 1979 m. centrinės dalies tikrosios būklės planas
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34 pav. Aikštės pietų
šonas. 1981 m.
autoriaus nuotrauka

35 pav. Smuklės
griuvėsiai. 1981 m.
autoriaus nuotrauka

36 pav. Bažnyčia
(antrame plane).
1981 m. autoriaus
nuotrauka
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socialinio ir ekonominio pobūdžio procesai kaip ir daugelyje kitų miestelių.
Kolūkis persitvarkė į žemės ūkio bendrovę, įsteigta seniūnija.
1998 m. tikrosios būklės plane111
matyti, kad išsiplėtęs miestelis užėmė
gana didelį kompaktišką plotą, jame
buvo susidarę daugiau šalutinių gatvių,
bet aikštės istorinė forma neatkurta.
2001 m. Kamajai pakartotinai
tyrinėti kultūros paveldo požiūriu
(archit. N. Steponaitytė). Konstatuota,
kad, nepaisant sovietmečiu iškilusių ir
menkai atitinkančių miestelio tradiciją
silikatinių plytų pastatų, didžiausią jo
urbanistinę vertę sudarantis klasicistinis planas toliau nebuvo pažeidžiamas.
Tuo remiantis pasiūlyta ankstesnį vietos
reikšmės urbanistikos paminklo statusą perkvalifikuoti į valstybės reikšmės
kultūros vertybės, nekoreguojant saugotinos teritorijos ribų (40 pav.).

37 pav. Bažnyčios aplinkos fragmentas.
1981 m. autoriaus nuotrauka

38 pav. Tilto gatvė. 1981 m. autoriaus nuotrauka
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39 pav. 1983 m.
urbanistikos paminklo
schema. 1 – plano
struktūros elementai,
2 – urbanistikos
paminklo ribos,
3 – vienaaukščiai
mediniai namai,
4 – visuomeniniai
pastatai,
5 – gamybiniai
pastatai, 6 – mišrios
paskirties pastatai,
7 – mūriniai pastatai,
8 – mišrių medžiagų
pastatai,
9 – dviaukščiai
pastatai, 10 – trijų
aukštų pastatai,
11 – penkių aukštų
pastatai,
12 – griautini pastatai

40 pav. 2001 m.
urbanistikos paminklo
schema
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Iš Kamajų dvaro ir parapijos praeities
Algirdas Baliulis

Privataus Kamajÿ dvaro vardo kilmė neaiški. Kalbininko Aleksandro Vanago nuomone, viena iš vardo kilmės versijų galėtų būti tokia: vardas gali būti
kilęs iš upės vardo Kamojâ daugiskaitos ir į Lietuvą galbūt perkeltas iš dabartinės Baltarusijos, kurioje yra iš seno lietuvių gyvenama vietovė Kamójys (netoli
Adùtiškio; beje, šaltiniuose abi vietovės rašomos vienodai – Komaje); šalia mums
rūpimų Kamajų vandenvardis tokiu vardu nežinomas.1* Kaip matysime vėliau,
šalia Kamajų esantis Petriõšiškio ežeras seniau, kai Kamajãms priklausė didesnės
aplinkinės teritorijos, buvo vadinamas Kamajų ežeru. Kamajų ežeras ir Kamajų
kaimas prie Šetekšnõs minimi ir 1635 m. Salÿ inventoriuje.2 Kamajų ežeras yra ir
1937 m. sovietų kariuomenės generalinio štabo žemėlapyje (1 pav.).
Apie Kåmajus kaip urbanistikos paminklą rinkta medžiaga ir parašytas
straipsnelis 1983 m.3, tačiau jame kai kurie šaltiniai tik paminėti, bet plačiau nenagrinėjami. Buvo bandyta pasiaiškinti, kurie žinomi dokumentai, minintys Kamajus,
skirti lietuviškiesiems Kamajams. Reikia pasakyti, jog jeigu dokumentuose neminimos
šalia esančios vietovės ar kiti geografiniai objektai (upės, ežerai ir t. t.), nustatyti,
apie kuriuos Kamajus kalbama, sunkoka. Čia pabandysime aptarti vieną 1 Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 2004,
p. 82–83.
ar kitą įdomesnį šaltinį ir nekartosime
* Kamajų senoliai parodė nuo Mieliūnų kaimo atstraipsnelyje minėtų smulkesnių faktų.
bėgantį sovietmečiu kanalizuotą upelį, kuris įteka
Nepaisint to, kad Kamajų (Komaje)
į Šetekšną į vakarus nuo Kamajų. Tas upelis nuo
seno vadinamas Kamaja. Kamajos upelį mini ir
vardas šaltiniuose minimas nuo XVI a.
B. Kviklys (K v i k l y s B. Mūsų Lietuva, Vilnius,
pradžios, bet ten tikriausiai kalbama
1991, t. 2, p. 169), tačiau jis klaidingai nurodo,
kad Kamaja išteka iš Petriošiškio (Kamajų) ežero.
apie Ašmenõs pavieto Kamojis (priklausė
Vyr. red. pastaba.
Radviloms, Pronskiams, paskui Ruda- 2 Archiwum Radziwiłłowskie, dział XXV, sygn. 3995
(mikrofilmas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas (tominoms4), tad jų čia ir neminėsime.
liau – LVIA).
1528 m. LDK kariuomenės sąraše nu- 3 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
rodoma, kad kažkuriuos jam įkeistus
urbanistikos paminklai, Vilnius, 1983, t. 6, p. 90–114,
138–143
(bibliografija).
Kamajus valdė kunigaikštis Timotiejus 4
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa,
Filipovičius Krošinskis, už juos karo
1883, s. 297; Lietuvos inventoriai XVII a., sud.
K. Jablonskis ir M. Jučas, Vilnius, 1962, p. 59;
atveju statęs 3 žirgus (tuo tarpu už jam
Pergamentų katalogas, sud. R. Jasas, Lietuvos mokslų
iki gyvos galvos duotą Rõkiškį – 14 žirakademijos biblioteka, 1980, nr. 250, 300, 301, 441.
gų). Vėliau paaiškėja, kad jam Kama- 5 Žr. 8 išnašą. Pagal A. Boneckį, 1517 m. broliai
Stankevičiai (Stankovičiai) Kauno paviete pardavė
jus (dabar esančius Lietuvos teritorijoje)
savo žemę, vienas jų – Povilas su žmona Jadvyga
buvo įkeitęs Vaitiekus Stankevičius.5
ir sūnumi Vaitiekumi 1524 m. irgi pardavė savo
žemę. Vaitiekus paliko dvi dukras – Eleną ir
T. Krošinskis tuo metu buvo Smole¹sko
Uršulę. Tuo metu turbūt galėjo įsigyti Kamajus. –
6
iždininkas ir teisėjas. 1540 m. lapkričio
Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV
i XVI wieku, ułożył i wydał Adam Boniecki,
16 d. valdovo ir tarybos ponų teisme
Warszawa, 1883, s. 334.
Stanislovas Petraškovičius Kondratavi- 6 Lietuvos metrika, kn. nr. 523, Viešųjų reikalų knyga 1, parengė A. Baliulis ir A. Dubonis, Vilnius,
čius skundė Timotiejų Krošinskį, kad
2006, p. 27, 172; Poczet rodów w Wielkiem Księstwie
jo sūnus Ivanas su tarnais neleido jam
Litewskiem w XV i XVI wieku, ułożył i wydał
žvejoti Kamajų ežere. T. Krošinskis paAdam Boniecki, Warszawa, 1883, s. 156–158.
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1 pav. 1937 m.
rusiško žemėlapio
fragmentas

reiškė, kad Kamajus jam yra įkeitęs velionis Vaitiekus Stankevičius ir leisti ežere
žvejoti gali tik jo palikuonės Tarnovskienė ir Bokiejienė. Buvo nuspręsta, kad
S. Kondratavičius neturi teisės žvejoti ežere.7 1540 m. gruodžio 23 d. Aleksandrui
Tarnovskiui ir jo žmonai Uršulei turėjo pretenzijų Jonas Jurgaitis Stankevičius, nes
Tarnovskiai darė žalą jo Déltuvos ir Kamajų dvarams. Buvo nuspręsta, kad kai
komisarai, pasiųsti nustatyti sienų su Livònija, darbus baigs, tada atvyks išspręsti
Stankevičiaus ir Tarnovskio ginčo.8
1541 m. rugpjūčio 18 d. ponų tarybos nariai karaliaus Žygimanto nurodymu
sprendė bylą tarp tuo metu Kamajus
valdžiusio kunigaikščio Timotiejaus Kro- 7 Lietuvos metrika, [kn. nr. 229] (1540–1541), 10-oji
teismų bylų knyga, parengė S. Lazutka, I. Vališinskio ir jam pagal žmonų Elenos ir
konytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, Vilnius,
Uršulės Vaitiekaičių Stankevičiūčių įga2003, p. 40, nr. 53.
liojimus reiškusių pretenzijas Drohičino 8 Lietuvos metrika, [kn. nr. 229]..., p. 73–74, nr. 111.
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pakamario, Melniko vaiskio Aleksandro Bokiejaus ir valdovo dvarionio Aleksandro
Tarnovskio. Timotiejus Krošinskis paaiškino, kad Kamajus jam buvo įkeitęs Vaitiekus
Stankevičius su žmona Barbora, ir pateikė du skolaraščius – vieną su 5 antspaudais
(vienas iš jų Vilkmergºs valdytojo Jurgio Jokūbaičio Davainaičio) 170 kapų grašių
sumai, kitą tik su Stankevičių antspaudais 80 kapų grašių sumai. Ieškovai skolaraščių nenorėjo pripažinti teisėtais, tačiau T. Krošinskis pareiškė, kad įkeista buvo dar
prieš atsirandant lietuviškai teisei (t. y. prieš Pirmojo Lietuvos statuto pasirodymą
1529 m. ). Ponų tarybos nariai nusprendė, kad Stankevičių įkeistą Kamajų dvarą
turi valdyti T. Krošinskis, kol jam bus grąžinta 250 kapų grašių suma.9
1542 m. sausio 25 d. Semiono Glinskio bylos su Alekna Bokiejumi ir Aleksandru Tarnovskiu dėl Kamajų dvaro aprašyme randame, kad Kamajus, Pågirius
Déltuvą ir Tauj¸nus Glinskiams buvo įkeitęs Vaitiekus Stankevičius, Bokiejaus ir
Tarnovskio žmonų Elenos ir Uršulės tėvas. Jurijui Glinskiui patekus į maskvėnų
nelaisvę, Semionas Kamajus norėjo perimti savo žinion, bet juos Stankevičiaus
našlė ir dukros buvo įkeitusios Timotiejui Krošinskiui. Vis dėlto valdovas su ponų
taryba nusprendė, kad Bokiejus ir Tarnovskis S. Glinskiui neturi mokėti 100 kapų
grašių, nes jie jau yra atsiskaitę.10 Be abejo, čia kalbama apie lietuviškuosius Kamajus, nes tame pačiame dokumente kalbama ir apie kitas netolimas Lietuvos
vietoves bei T. Krošinskį. XVI a. Krošinskių kaimynystėje gyveno ir Komajevskiai,
kurie galbūt kuriuo nors metu buvo susiję su Kamajais. Štai 1595 m. kovo 3 d.
Pånevėžio valdytojas Petras Krošinskis skundžia Upôtės teismui Jurgį Komajevskį
ir jo žmoną Daratą Vainytę (Vojnianka) dėl negrąžinamos 460 kapų grašių skolos
pagal skolaraštį.11 S. Aleksandrovičius, remdamasis Tyzenhauzų archyvo medžiaga,
konstatuoja, jog Kamajai kaip miestelis pradedami minėti 1599 m.12, tuo metu
miestelyje buvo 18 sodybų (dūmų) ir apie 108–126 gyventojus.13
Kamajais kadaise buvo vadinamos kelios netolimos vietovės. Vienus Kamajus
prie Šetekšnos (sau dar pasilikęs vieną palivarką Kuzimowski vardu) 1610 m.
sausio 7 d. Vilkmergės pakamaris Jurgis Jonaitis Komajevskis pardavė Jonui Staškevičiui už 3000 kapų grašių. Prieš tai
buvo įkeisti 1595 m. Jonui Rudaminai 9 Lietuvos metrika, [kn. nr. 27], ... , l. 114–115.
Dusetiškiui, 1596 m. Andriui Horvatui, 10 Lietuvos metrika, [kn. nr. 231], (1540–1543), 12-oji
teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė ir kt.,
1599 m. Jonui Staševskiui; pastarajam,
Vilnius, 2007, p. 179-180, Nr. 208.
jeigu norėtų, leista pastatyti ir bažnyčią 11 Опись документов Виленскаго Централнаго Архива
древних актовых книг, вып. VIII: Акты Упитскаго
(zbór abo kosteł)14; pagal tų pačių metų
гродскаго суда, 1584–1615 g., Вильнa, 1912, НН
sausio 4 d. surašytą dvaro invento15191–15194, стлб. 231–232.
12
Alexandrowicz S. Geneza i rozwój sieci misrių miestelyje buvo 20 šeimų, dvarui
teczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w., Acta
priklausė ir Jaune¤kių**, Pacevičių**,
Baltico-Slavica, Białystok, 1970, t. 7, s. 82.
Radzevičių** (Radžiónys?), Laukagaliÿ˙ 13 Alexandrowicz S. Zaludnienie miasteczek Litwy
i Białorusi w XVI–XVII w., Roczniki dziejów spóleczkaimai. O dar po 10 metų – 1620 m.
nych i gospodarczych, Poznań, 1966, t. 27, s. 56.
vasario 5 d. – jau Mikalojus Staševskis 14 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
(toliau – VUB RS), f. 7–13887, l. 49–51.
šaukė į Vilkmergės pilies teismą Pet
** Žvaigždutėmis pažymėti kaimai dabar arba išnykę,
rą Krošinskį dėl pabėgusių į Kamajų
arba pavadinti kitais vardais.
15
Опись документов Централнаго Архива древних ак
dvarą ir negrąžinamų valstiečių.15 Taigi
товых кхиг, вып. IX: Aктy Вилкомирскаго гродскаго
Staševskių Kamajai buvo šalia to paties
суда, 1609–1624 г., Вильна, 1912, НН 13887–13892,
стлб. 4, 24–25, 346.
vardo Krošinskių dvaro.
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1634 m. rugpjūčio 8 d. Vilkmergės pavieto vaznys Jokūbas Ošvinskis Kamajų
dvarą su miesteliu, Ba÷šiškių (Beowsiszki) palivarku, Rùdžių, Mieli¿nų, Baltakių**,
Rebčių**, Nemeni¿nų, Laukagaliÿ, Gave¤kių, Radžioniÿ, Kuokšiÿ kaimais, puse
Kamajų šilo, Kamajų ir Patrakių (Potrokie) ežerais perdavė valdyti Upytės pavieto
bajorams Adomui Hilarui Paulavičiui Lukjanskiui su žmona Elžbieta (Halška).
Pastarieji dvarą buvo pirkę už 15000 lenkiškų auksinų iš Stanislovo ir Kasparo
Overkaičių (Owierkowicz), dvarą paveldėjusių iš dėdžių Jono ir Mikalojaus Staševskių.16 Tuo metu surašytame inventoriuje nurodoma, kad gyvenamojo namo
nėra (tik mažas namelis), bet buvo svirnas (szpichlerz), klojimvietėje 3 pašiūrės ir
jauja. Baušiškių palivarke pastatų irgi nebuvo. Miestelyje buvo nauja smuklė ir
15 miestelėnų, turėjusių sodybinius sklypus ir po pusvalakį dirbamosios žemės,
tačiau miestelėnai dar paimdavo dirbti ir tuščią žemę.17
Apie Vilkmergės pavieto Kamajus daugiau pradedama kalbėti nuo 1635 metų,
kai Kamajų dvaro savininkas Adomas Lukjanskis pastatė medinę bažnyčią, o
1650 m. birželio 10 d. Vilniuje rašytame testamente (buvo susilaužęs koją) prašė
palaidoti jo pastatytos Kamajų Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios mūriniame rūsyje, bažnyčiai dovanojo Duõkiškio palivarką prie ¯osinto? (Oswieja)
ežero ir 3000 auksinų, špitolei – valaką tuščios žemės, kapinėms – margą žemės18; beje, fundaciniame akte numatyta sąlyga, kad klebonas būtų pavyzdingas
ir puikiai (perfekt) mokėtų lietuvių kalbą.19 Tarp kitų bažnyčios daiktų 1651 m.
minimi 9 lenkiški paveikslai, 28 rusiški, vyskupo Vainos, karaliaus Vladislavo ir
pono Paulavičiaus portretai.20 O Karolis Samuelis Paulavičius Lukjanskis 1677 m.
balandžio 20 d. testamente irgi norėjo būti palaidotas Kamajų bažnyčios rūsyje, o
prie bažnyčios didžiųjų durų turėjo būti sumūryta koplyčia, jai pastatyti paskyrė
500 auksinų. Taip pat jis fundavo ir naują altariją. Jo žmona irgi pageidavo būti
palaidota šalia vyro ir altarijai skyrė pinigų.21
1680 m. kovo 17 d. surašytas Kamajų dvaro inventorius. Dvaro savininkai
Adomas ir Kazimieras Krošinskiai dvarą 4 metams įkeitė Tråkų taurininkams
Jonui ir Daratai Bortkevičiams už 12000 lenkiškų auksinų, o jeigu skolos laiku
negrąžintų, įkeitimas pratęsiamas dar ir dar 3 metams.
Tuo metu į dvarą vedė iš lentų pastatyti įvažiavimo vartai su varteliais,
dengti malksnomis (gontais), su dviem vėjarodėm. Buvo didelis namas su 10 stulpų
priebučiu (gonkomis), dengtas malksnomis, su langais, suolais, stalais ir kt. namų
daiktais. Taip pat pirtis su spirito varykla (bravoru), salykline ir kepykla, 2 svirnai
grūdams, prie jų arklidė. Atokiau nuo arklidės – palivarkas, 2 tvartai, palivarko
gyvenamasis namas; iš palivarko link
16
LVIA, f. SA 105, l. 15–16, 21–24.
klojimo kairėje pusėje 2 daržinės, jau- 17 LVIA, f. SA 105, l. 17–20.
ja. Valdiniai gyveno Gaveikių, Neme- 18 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
(žinynas), Vilnius, 1993, p. 300; LVIA, f. 669, apr. 2,
niūnų, Pauliukonių, Mieliūnų, Rùdžių,
b. 325, l. 121–130.
Kra÷pių, Aukštåkalnių, Totõriškių (Ta- 19 Lebedys J. Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame
tary), Ramonãičių, Minči¿nų, Vilkìliškio 20 gyvenime, Vilnius, 1976, p. 191.
VUB RS, f. 5, b. 28–2334, l. 270.
(Wilkiele) ir Blaškūnų* kaimuose. Buvo 21 LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 124v–125v.
du ežerai: Kamajys ir Patrakis, bendri 22 Lietuvos inventoriai XVII a..., sud. K. Jablonskis,
M. Jučas, Vilnius, 1962, p. 331–333. (Ežero vardą
su ponu Rajeckiu ir jo žmona, Kuinventoriaus publikuotojai perskaitė Połrokie, kituose
dokumentuose – Potrokie).
piškio seniūne.22 Kadangi inventoriuje
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miestelis neminimas, galbūt tuo metu jis buvo kitoje Kamajų dalyje ir priklausė
kitiems savininkams?
1697 m. gegužės 31 d. bažnyčią perimant klebonui Dovydui Kazimierui
Podubrynovičiui surašytame inventoriuje (daugiausia bažnytiniai drabužiai), be kita
ko, pažymėti vidury bažnyčios kabantys geležinio lanko supami briedžio ragai su
prikaltu herbu, prie geležinio lanko ant trumpų grandinėlių prikabinti 6 žibintai.
Altoriai raižytojų darbo. Fundatoriaus rūsys buvo po Švenčiausiosios Mergelės
koplyčia, jame už geležinių grotų užmūrytas fundatorius; kitas paprastas rūsys
buvo po Šv. Jono koplyčia.23
1700 m. balandžio mėn. 25–26 d. naktį valkataujantys Lenkijos žydai Jokūbas
Salomonovičius iš Pinčuvo (Pińczów), Nochimas iš Liublino, Izraelis iš Pševorsko
(Przeworsk) ir Johelis iš Moravijos, iš Niklišporko, įsilaužė į Kamajų bažnyčią, nuo
Švč. Mergelės Marijos paveikslo ir Šv. Jono altoriaus nuplėšė brangenybes – perlus
ir auksinius papuošalus, suskaldė ciboriją, pagrobė taures, iš zakristijos sidabrinę
monstranciją ir asmeninius klebono pinigus, bažnyčioje kabojusias sidabrines lempas; grobį nunešė ir pardavė Vyžuonÿ žydui Moškai (Mozei), pravardžiuojamam
Senatoriumi. Atradęs apiplėštą bažnyčią klebonas Dovydas Podebronavičius (Podubrynovičius) davė žinią kolatoriui, Rumborsko seniūnui Rajeckiui, kad plėšikai
padarę žalos už 12 000 auksinų. Plėšikų visur buvo ieškoma, sekama, ar nepasirodys
kur nors bažnytinių daiktų, ir po kelių dienų Jokūbą Salomonovičių ir Johelį bei
dvi žydes už pusės mylios nuo Kavãrsko buvo sugavę Stanislovas Giedraitis su
Stanislovui Maigiu, tačiau vykstant per Kavarską to kahalo žydai sukėlė triukšmą ir
Johelį bei abi žydes išvadavo, o Vyžuonų valdytojas, Vilkmergės paseniūnis Jonas
Goryševskis, būdamas disidentas (t. y. ne katalikas), nenorėjo išduoti Moškos ir
jo parankinių. Tų pačių metų birželio 19 d. Tribunole Vilniuje buvo sprendžiama
minėto Kavarsko klebono ir bažnyčios zakristijono Kristupo Lukaševičiaus byla
prieš plėšikus ir jų užtarėjus. Plėšikų vadeiva J. Salomonovičius buvo atiduotas
budeliui tardyti; birželio 21 d. kankinimų metu jis prisipažino, kad prisiplėštas
brangenybes pardavę už 90 talerių, o juos prikalbinęs apiplėšti Anykščiÿ žydas
Mejeris. Birželio 23 d. Tribunolo dekretu Jokūbas Salomonovičius už šventvagišką
poelgį pasmerkiamas sudeginti gyvas, taip pat ir kiti, kai bus sugauti; nevykdęs teisingumo Vilkmergės paseniūnis Jonas Goryševskis pasmerkiamas banicijai
(tremčiai); kaltieji turi dvigubai (24000 auksinų) atlyginti bažnyčios nuostolius ir
600 auksinų teismo išlaidų.24 Apie bažnyčios apiplėšimą, vieno piktadario žydo
sudeginimą (kiti pabėgę) kalbama ir 1716 m. bažnyčios inventoriuje.25
1709 m. sudega klebonija ir klebonas apsigyvena Salų dvare. 1711 m. atnaujinama Kamajų bažnyčia26. To meto karų ir kariuomenių žygių metu turbūt
nukentėjo ir miestelis. 1713 m., kai J. Petkevičius Kamajus ir Baušiškių palivarką
(Bohuszyszki) 3 metams už 2620 talerių įkeičia karaliaus oberštleitenantui, Livonijos taurininkui ponui Jonui Roppui,
miestelyje paminėti tik 3 valdiniai. Jų 23
LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 119–120.
prievolės – už pusvalakį žemės nuo 24 Акты издаваемые Виленскою комиссею для разбора
древних актов, Вильна, 1902, т. 29, с. 244–253.
šv. Jurgio (balandžio 23 d.) iki šv. Mar25
LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 137–140.
tyno (lapkričio 11 d.) eiti lažą 3 dienas 26 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
urbanistikos paminklai, Vilnius, 1983, kn. 6, p. 92–93.
per savaitę, žiemą ir vasarą pagal dvaro
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poreikį eiti sargybą dvare, per metus atlikti 12 dienų skubos darbų (gvoltų), dukart
važiuoti į pastotes į Vilnių ar į Rygą arba mokėti po talerį, duoti gaidį, 6 grįžtes
linų, 10 kiaušinių, činšo už pusvalakį – talerį, o bajorai – po 5 talerius arba duoti
saiką medaus. Dvare už vartų buvo šiaudais dengtas gyvenamasis namas su gonkelėmis (povalušas), netoliese senas susmukęs į žemę svirnelis, dar du seni svirnai,
prie jų įvažiavimo vartai su kambariu (salka) viršuje, sena kepykla, diendaržis su
4 tvarteliais, klojimas, 2 daržinės, pirtis su pirkele, bravoras su salykline be stogo.27
1714 m. bažnyčios inventoriuje nurodoma, kad bažnyčia pastatyta ant kalnelio
prie Šetekšnos, kryžiaus formos, su dviem šoninėmis koplyčiomis, virš bažnyčios
didelis apvalus su langais ir su geležiniu kryžiumi kupolas (reikalingas remonto),
bažnyčios gale virš prieangio (bobinčiaus) du aukštesni už bažnyčią bokštai irgi
su geležiniais kryžiais. Stogas dengtas gontais, su vėjarodėmis, virš didžiojo altoriaus bokštelis (filarek) su kryžiumi, tokie pat bokšteliai virš koplyčių. Bažnyčioje
po kryžiumi buvo juoda lentelė su įrašu: „Haec ecclesia dedicata ab Illustrissimo
Reverendissimo Domino Georgio Tyszkiewicz episcopo Vilnensi Anno Domini 1653 die
12 8bris“. Zakristija einant link altoriaus kairėje pusėje. Penki dvigubi langai, trys
viengubi, chore dvigubas langas iškirstas 1699 m., kad būtų šviesiau giedotojams.
Bažnyčios grindys lentinės. Mūriniame fundatoriaus rūsyje du langai.28
1714 m. rugpjūčio 22 d. Kamajuose nuliejamas naujas varpas, liejiko apskaičiavimu svėręs 25 akmenis ir 18 svarų29, viename šone buvo pavaizduota Viešpaties
kančia ant kryžiaus, kitame – Švenčiausioji Lurdo Mergelė, dešinėje rankoje laikanti
skeptrą, kairėje – kūdikėlį Jėzų, trečiame – šv. Kazimieras, ketvirtame – angelai,
ir toks užrašas: „Chwalę Bogu daie, / budzę kapłana niech wstaie, / ludziom zbawienie
przynoszę, / za umarłych Pana Boga proszę“. Tačiau 1716 m. dar tebebuvo ant žemės,
nes nebuvo geradarių, galinčių pastatyti naują varpinę, senoji aštuonkampė buvo
supuvusi, joje kabėjo tik vidutinis varpas. Iš miestelio žydų klebonas per metus
gaudavo ketvirtį mėsos, nes maro metu jiems buvo leista įsirengti kapines.30
Detaliai pirmąją bažnyčią 1940 m. vysk. Kazimiero Paltaroko nurodymu
yra aprašęs tuometinis Kamajų klebonas Jonas Kriščiūnas, tikriausiai remdamasis
turėtais senesniais bažnyčios inventoriais ir vizitacijų aktais. Įdomu, kad jis mini,
jog mūrinė 3 aukštų varpinė pastatyta 1696 m.31, bet jau esame rašę, kad pagal
kitą šaltinį 1716 m. buvo ieškoma rėmėjų naujai varpinei pastatyti.
Pirmoji bažnyčia 1737 m. sudegė. 1740 m. birželio 10 d. bažnyčios inventoriuje nurodoma, kad klebono Stanislovo Sipavičiaus rūpesčiu pastatyta nauja
Šv. Kazimiero bažnyčia, tokios pat formos kaip Vilniaus Šv. Marijos Magdalenos
bažnyčia. Bažnyčią turėjo įrengti naujasis klebonas Konstantinas Rukša. Miestelyje
gyveno nemažai žydų, tad klebonui leidus jie buvo pasistatę sinagogą.32 1745 m.
rugpjūčio 14 d. Kamajų savininkas Jeronimas Petkevičius su klebonu pasi- 27
LVIA, f. SA, b. 82, l. 1252–1253.
keitė sklypais, špitolės sklypą, esantį 28 LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 121–130.
29
Akmuo – maždaug 32 svarai (12,96 kg), svaras –
už miestelio, perkėlė prie bažnyčios.
400 g.
Susitarimą turbūt palengvino tai, kad 30 LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 137–140.
neseniai buvo sudegusi didesnė miestelio 31 Kriščiūnas J. Kamajai / Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, Vilnius, 1998,
dalis. Susitarimo akte minimos turgaviep. 606–612.
tės krautuvės ir turgavietė liudija, kad 32 LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 141–167.
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miestelyje vyko prekyba, nors turgaus teisės suteikimo privilegija nežinoma. Be to,
minimas ir tvenkinys, kuriame seniau klebonai gaudyti žuvis neturėjo teisės, ta teisė
nesuteikta ir ateičiai.33 1766 m. klebonas ir J. Petkevičius susitarė ir klebonas dvaro
savininkui perleido rinkti kermošiaus muitą ir šv. Onos šventės iškilmes klebonijos palivarke rengti savaite vėliau, kad dvaras nepatirtų nuostolių mugės metu.34
1766 m. Kamajuose pagalvės mokestis buvo imamas iš 216 asmenų35, tikriausiai
buvo skaičiuojami ne tik miestelyje, bet ir aplinkinėse smuklėse gyvenę žydai.
1774 m. Ignacas ir Marijona Morikonytė Petkevičiai paskiria vieną margą
ir 2 rykštes*** Kamajų altaristai prie bažnyčios šventoriaus, kad galėtų pasistatyti
namą. O Juozapas Kulvinskis altarijai užrašo 1000 talerių. Jo paveldėtojai Joachimas ir Teresė Kulvinskaitė Klikavičiai testamentą vykdo.36
Nemažai įvairių žinių pateikiama 1775 m. Kupiškio dekanato bažnyčių klebonų atsakymuose į vyskupo klausimus. Kamajų klebono Pranciškaus Klikavičiaus
atsakyme į Vilniaus vyskupo Ignaco Masalskio klausimus nurodoma, kad parapija
susideda daugiausia iš kunigaikščio Radvilos valdų, kelių Užpålių seniūnijos kaimų
bei aplinkinių bajorų valdų, konkrečiai parapijos ribose buvo:
Salÿ dvaras, priklausantis kunigaikščiams Radviloms, įkeistas Vilk
mergės seniūnui Marcijonui Morikoniui, dvare buvo 215 valdinių;
Urbõniškio dvaras, priklausantis kunigaikščiams Radviloms, įkeistas
Vilkmergės taurininkui Marcijonui Janavičiui, 62 valdiniai;
Neli¾biškio dvaras, priklausantis kunigaikščiams Radviloms, įkeistas
Vilkmergės pilies teismo raštininkienei Toplickai, 10 valdinių;
Šetekšnõs dvaro, esančio Skåpiškio parapijoje, Radvilų įkeisto Vilkmergės maršalkaičiui Antanui Koscialkovskiui, 23 sodybos priskirtos Kamajų parapijai;
Semašiškių (Siemaszyszki) palivarko, esančio Svėdasÿ parapijoje ir Radvilų įkeisto ponui Narvojšui, Kamajų parapijai priskirta 12 sodybų;
Svėdasų dvaro, priklausančio Radviloms ir išnuomoto Upôtės pilies
teismo raštininkui Jonui Borovskiui, Kamajų parapijai priskirtos
39 sodybos;
Užpålių dvaro, valdomo LDK didžiojo etmono [Mykolo Kazimiero]
Oginskio, Kamajų parapijai priskirta 31 sodyba;
Kamajų dvaras, kuriame yra ir Kamajų miestelis, priklauso Vilkmergės
paseniūniui Ignacui Petkevičiui, 40 valdinių sodybų;
Aukštåkalnių dvaras (Dwor Wysocki), priklausantis Pasalių (?posolski)
seniūnaičiui Tyzenhauzui, įkeistas Vilkmergės pilies teismo raštininkui [Juozapui] Piotuchui, 30 valdinių sodybų;
Skrebíškių (Skrobiszki) dvaras, priklausantis tam pačiam Pasalių (?posolski) seniūnaičiui ir įkeistas Rusijos kariuomenės poručikui
Tyzenhauzui, 40 valdinių sodybų;
Petrõšiškio palivarkas, priklausantis tam pačiam Pasalių (?posolski)
seniūnaičiui ir įkeistas Rusijos kariuomenės poručikui Tyzenhauzui, 21 val33
LVIA, f. 1671, apr. 4, b. 375, l. 66.
34
dinių sodyba;
VUB RS, f. 5, b. 28–2334, l. 270.
35
Еврейская энциклопедия, Петербург, 1909, т. 9, c. 688.
Beičiÿ palivarkas, priklausantis Subåčiaus
36
LVIA, f. 1671, apr. 4, b. 375, l. 75–86.
seniūnienei Platerienei, bet įkeistas Vil*** Valakas = 21,38 ha; margas (lietuviškas) = 71 a =
kmergės pavieto kamarninkui Krasuc300 kvadratinių rykščių (karčių); kvadratinė rykštė
kiui, 20 valdinių sodybų;
(kartis) = 23,72 m2. Vyr. red. pastaba.
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Kraštÿ palivarkas, priklausantis Vilkmergės pilies teismo raštininkienei
[Marijonai] Toplickai, 11 valdinių sodybų;
Pùrpiškių palivarkas, priklausantis Vilkmergės žemės teismo raštininkui Pranciškui Morikoniui, įkeistas Vilkmergės rotmistrui
Liseckiui, 5 valdinių sodybos;
Gačioniÿ palivarkas, priklausantis Neči¿nų (nieczuński) seniūnui, LDK
Vyriausiojo Tribunolo teisėjui Joachimui Klikavičiui, 20 valdinių
sodybų;
Viktariškių (Wiktoryszki) palivarkas, priklausantis generolui adjutantui
Adomui Kosakovskiui, 12 valdinių sodybų;
Mažéikiškio palivarkas, priklausantis Dauli¿nų (dauluński) seniūnui
Siesickiui, 26 valdinių sodybos;
Gùdiškio palivarkas, priklausantis Livonijos pastalininkiui Rosenui,
13 valdinių sodybų;
Kamajºlių (Komajeczki) palivarkas, priklausantis Starodubo medžioklininkienei Rudaminienei (buvusiai Goryčevskai), 14 valdinių
sodybų;
Alsetõs (Hołseta) palivarkas, priklausantis generolui adjutantui Adomui
Kosakovskiui, 19 valdinių sodybų;
Sologubiškio (Sołłohubiskiego) dvaro, priklausančio Subačiaus seniūnienei Platerienei, kaimas, 14 valdinių sodybų;
Panemunºlio dvaro Rokiškio parapijoje, priklausančio Vilkmergės
medžiokliui [Juozapui] Parfianovičiui, Kamajų parapijai priskirtos
6 valdinių sodybos;
Kazlíškio dvaro Panemùnio parapijoje, priklausančio Kelmų (?kelmeyskiej) seniūnienei Tiškevičienei, Kamajų parapijai priskirtos
6 valdinių sodybos;
Kavolíškio dvaro, priklausančio Grudžių (?grudzińskiego) seniūnui
Turui, 7 valdinių sodybos.
Bajorų, neturinčių valdinių, gyvenančių savo sklypeliuose, brolių
vardu Ordos, toje parapijoje – 2.
Šioje parapijoje vienas sėslus disidentas – Rusijos kariuomenės poručikas Tyzenhauzas, vedęs, su vaikais ir šeimynykščiais – 8 asmenys.
Čigonų nėra.
Kamajų miestelyje ir parapijos smuklėse gyvena 253 žydai.
Atėjūnų, gyvenančių namuose, šioje parapijoje nėra.
Nuo 1774 iki 1775 m. gimė 212 abiejų lyčių vaikų.
Šioje parapijoje per tuos metus mirė 153 žmonės.

Kamajuose – trys amatininkai krikščionys, būtent kalvis, audėjas ir balnius,
yra žydų siuvėjų, odminių, smuklininkų ir vienas skardininkas. Kaimuose esama
paprastus darbus dirbančių siuvėjų, batsiuvių, kalvių, račių. Žmonės nuskurdę
tiek dėl nederlingos žemės, tiek dėl apsunkinimų daugelį metų duodant maistą
ir pastotes be paliovos žygiuojančiai Rusijos kariuomenei. Geros žemės yra vos
trečdalis. Derliai vidutiniški atsižvelgiant į žemę ir geras vasaras, tačiau geriausiai
dera rugiai, avižos ir kai kur linai. Ūkius vieni gerai prižiūri, kiti aplaidžiai.
Elgetų, slampinėjančių iš vienos vietos į kitą, parapijoje iš viso nėra, nes tai
stebi kunigas klebonas. Jeigu koks nematytas užeina ir yra tinkamas kokiam nors
darbui, tuoj jį čiumpa, todėl apie tai išgirdę visi šalinasi užsukti į šią parapiją.
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Filijinių nei altarijų ar kitokių bažnyčių parapijoje nebuvo, išskyrus dvi
oratorijas. Viena buvo Vilkmergės pavieto teisminio seniūno [Marcijono] Morikonio Salÿ dvare, už ilgos mylios nuo parapijos bažnyčios. Kita už pusantros
mylios klebonijos Duõkiškio palivarke. Parapijoje buvo 20 aptvertų kapinių, kitos
neaptvertos, nes nėra miško. Burtų ir prietarų, apie kuriuos klebonas žinotų,
parapijoje nebuvo.
Parapijos mokykla pagal ganytojo (vyskupo) nurodymą buvo tvarkingame
brolijos name, stovinčiame klebonijos sklype. Mokytojas (direktorius) Juozapas
Juškevičius buvo nepiktas, gero charakterio ir rūpestingas. Žiemą mokydavosi
keliolika valstiečių vaikų, pavasarį likdavo tik trys, kiti išsivažinėja, nes turi padėti
ūkio darbuose. Bajorų (šlėktų) vaikų nebuvo nė vieno. Maistą ir algą mokytojui
skyrė klebonas, taip pat jis mokytoją ir mokinius prižiūrėjo.37
Gana išsamiai Kamajų parapija atspindėta ir 1784 m. Kupiškio dekanato
parapijų geografiniame aprašyme – parapijos gyvenvietės išdėstytos abėcėlės seka,
nurodomas savininkas, kurioje pusėje ir koks atstumas nuo bažnyčios, ežerai,
upės, keliai, su kokiomis parapijomis ribojasi ir pan.38
1790 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad Kamajų bažnyčia vidutinio
dydžio, medinė, ant mūro pamatų, su dviem pasvirusiais bokšteliais, priebutis
mūrinis, dengtas malksnomis. Šventorius aplink bažnyčią aptvertas į šulus įleistų
storų lentų (dilių) tvora, tik prie gatvės vartai, varteliai ir tvora mūrinė, vartų
viršus apskardintas. Ta mūrinė tvora jungėsi su mūrine 3 aukštų varpine, pastatyta
velionio klebono Klikavičiaus. Varpinės stogas aštuonkampis, iš dažytų lentų, su
skarda apkaltu bokšteliu ir nudažytu kryžiumi. Priešais šventoriaus vartus stovėjo medinė klebonija su kambariu antrajame aukšte (salka). Rezidencinio namo
dešinėje buvo oficina, svirnas su prieklėčiu ir 2 priesvirniais. Klebonijos sklype
stovėjo pusiau šiaudais, pusiau skiedromis dengta špitolė. Šalia špitolės didelis
malksnomis dengtas brolijos namas. Prie Užpalių kelio buvo bažnyčiai priklausęs
Duokiškio palivarkas, netoli jo – koplyčia.39
Po paskutinio 1795 m. valstybės padalijimo Lietuva atsidūrė Rusijos sudėtyje.
1799 m. Kamajų miestelio valdos (gyventojų ir bažnyčios žemė, sklypai, kapinės,
ganyklos ir kt.) užėmė 8 valakus 27 margus 12,5 rykštes. 1800 m. įkeičiant dvarą bendrame valdų plane schemiškai buvo pavaizduotas ir miestelis (2 pav.). Iš
schemos galima spręsti, kad Kamajus sudarė tarsi trys dalys – gyventojų sodybos
su sklypais, dvaro sodyba, kuri buvo į pietus nuo miestelio, ir klebono jurisdika.
Kamajai buvo stačiakampio plano miestelis, planą formavo 4 pagrindinės gatvės
su kvadratine aikšte. Taisyklingas stačiakampis planas Kamajuose yra ir dabar,
tačiau jis gerokai skiriasi nuo užfiksuoto 1800 m. plane. 1800 m. plane (be bažnyčios ir prekybinių pastatų) sužymėti
37
LVIA, f. 694, apr. 1, b. 3465 (Kamajų klebono atsa48 gyvenamieji pastatai, o visoje teritokymas į vyskupo klausimus, 1775 m.), l. 15–18.
rijoje galėjo būti apie 56–58 sodybas su 38 Skibicki S. Dekanat kupiski diecezji wileńskiej w
świetle opisów z 1784 roku. Praca magisterska pod
300 gyventojų. J. Petkevičiaus įkeistas
kierunkiem dr. hab. Józefa Maroszka, prof. UwB,
dvaras tarp 1800 ir 1818 m. atiteko
Białystok, 2009, s. 58–64; LVIA, f. SA, b. 19253,
l. 57–65v (p. 113–130).
Ignui Tyzenhauzui.40
39
LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 167a–173.
1826 m. bažnyčios inventoriuje 40 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai..., p. 95–100.
pažymima, kad bažnyčia 54 uolekčių**** **** Uolektis = 61–70 cm. Vyr. red. pastaba.
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ilgio, dalis esanti pristatyta buvusio klebono kun. Valentinavičiaus.41
Per 1831 m. sukilimą Salų ir
Svėdasų apylinkėse sukilėlius telkė iš
Vilniaus atvykęs M. Liseckis. Jis, kaip
Vilkmergės apskrities sukilėlių dalinio
vadas, įsakė į Kamajų miestelį suvežti
kaimyninių bažnyčių varpus, o žydų
kahalams pristatyti nurodytą kiekį metalo, norėta ten lieti patrankas, tačiau
surinktą metalą M. Liseckio nurodymu
sukilėlių inžinierius majoras Volickis
pervežė į Rokiškį ir ten įrengė liejyklą.42
1833 m. Kamajuose buvo 211 gyventojų, tarp jų keli 3-ios gildijos pirkliai, 7 smuklės, krautuvė, 38 gyvenamieji namai (6 mūriniai), gyveno
77 žydai (vertėsi amatais ir prekyba),
tuo tarpu 1847 m. jau buvo daugiau
kaip 400 gyventojų, iš jų 36 žydų šeimos (327 žmonės).43
1863 m. Zigmanto Sierakausko
ir Antano Mackevičiaus sukilėlių da- 2 pav. 1800 m. Kamajų plano schema pagal
liniai telkėsi Andrióniškio miškuose ir A. Miškinį
gegužės 3 d. išžygiavo link Svėdasų.
Iškilmingai su procesija buvo sutikti Salose, ten A. Mackevičius pasakė pamokslą
ir kvietė į sukilėlių gretas. Iš Salų A. Mackevičiaus dalinys žygiavo per Kamajus
Rokiškio link. Kamajuose sukilėliai sunaikino penkiasdešimtininko raštus, o jį
patį laikė suėmę, kol išvyko. Kamajuose prisijungė apie 70 Kazimiero Lukošiūno
vadovaujamų sukilėlių nuo Dusetÿ. Liepos 1 d. prie Dusetų būrys kovėsi su
rusų ulonų eskadronu ir kuopa pėstininkų, bet turėjo trauktis. Ulonai vijosi ir
liepos 12 d. prie Kamajų vėl įvyko susirėmimas. Rusai privertė sukilėlius slėptis
pelkėtame miške, paskui pasitraukti į Andrioniškio mišką. Pralaimėjus sukilimą
K. Lukošiūnas 1866 m. pasitraukė į užsienį ir gyveno Paryžiuje.44
Nors 1864 m. lapkričio 20 d. valdžios sukviesti Rokiškio valsčiaus valstiečių
atstovai, atsižvelgdami į „tėvo-išlaisvintojo, [...] didžiojo valdovo imperatoriaus nuolatines
[...] teikiamas malones, jo prakilnybės šio krašto viršininko globą ir rūpinimąsi [...], išklausę
padarytą pasiūlymą“, nutarė steigti liaudies mokyklas Rokiškyje ir Kamajuose ir į jas
leisti vaikus mokytis rusiško ir lietuviško rašto.45 Deja, mokytis lietuviško rašto 41 LVIA, f. 669, apr. 2, b. 325, l. 177–193.
42
Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje,
vaikams neteko, nes 40 metų „malonės
Vilnius, 1974, p. 121, 159.
43
buvo teikiamos“ tik rusų kalba.
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai..., p. 100.
Po sukilimo prasidėjus repre- 44 Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863–
1864 m., Vilnius, 1969, p. 120–121, 154–155, 240.
sijoms, uždraudus lietuvišką spaudą, 45 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, Vilnius, 1965, t. 2
(1861–1917), p. 113.
Kamajų bei apylinkių gyventojai vis
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dėlto atsigabendavo knygų iš Vilniaus (ir gal iš kitur) ir Kamajuose prekymečių
metu pardavinėdavo, kai kurie įkliūdavo žandarams. 1871 m. įkliuvo Rozalija
Boguslauskienė su Ignu Starkumi ir Antanu Tervydžiu – iš jų žandarų buvo
konfiskuotos 93 knygos. Tais pačiais metais iš užpalėno Kazio Čeponio žandarai
atėmė 49 knygas, per Utenos paštą siųstas Kamajų klebonui Juozui Gaduševičiui
ir vikarui Juozui Lukavičiui. 1890 m. Konstantinas Narkevičius keliskart buvo
areštuotas už pas jį rastas lietuviškas knygas. Vienas kitas kamajietis turbūt gabeno
knygas iš Prūsijos. 1897 m. Kretingos muitinėje iš Antano Smolskio buvo atimta
lietuviška maldaknygė. Turbūt buvo sučiumpama tik nedidelė dalis draudimo
pažeidėjų. Jau 1900 m. miestelyje pasirodo išklijuotos lietuviškos proklamacijos.46
Apie jau minėtus knygnešius ir daugelį kitų, jų likimus – plačiau ir kvalifikuotai
aprašyta Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus47, tad čia nebekartosime.
1868 m. Kamajų miestelis užėmė 13 dešimtinių48 plotą, priklausė Reinholdui
Tyzenhauzui; miestelyje buvo 128 gyvenamieji pastatai (6 mūriniai), 13 krautuvių,
2 užvažiuojamieji namai, 6 smuklės, 2 vyninės, trečiadieniais rinkosi turgus, vyko
3 prekymečiai, veikė 3 įmonėlės, gyveno 385 žmonės (iš jų 35 laikinai). Pagal
religiją buvo 233 žydai, 139 katalikai, 8 stačiatikiai, 5 liuteronai. Pagal luomus
buvo skirstomi taip: 218 miestelėnų, 129 valstiečiai, 15 pirklių, 13 dvarininkų,
2 dvasininkai, 3 atitarnavę kareiviai. Pagal užsiėmimą – 117 žemdirbių, 65 prekybininkai, 40 amatininkų, 163 vertėsi kita veikla.49
1880–1890 m. miestelyje buvo apie 800 gyventojų, daugiausia žydų prekybininkų ir amatininkų (99 šeimos), 15 krautuvių, 5 alinės, 2 odų dirbtuvės, puodžių
dirbtuvėlės, mokykla, špitolė, pašto stotis.50 1897 m. statistikos duomenimis iš
1105 Kamajų gyventojų 944 buvo žydai.51
Antroji bažnyčia, retkarčiais perstatinėjama, remontuojama, vis dėlto buvusi
labai apleista. Kartais dekanų vizitacijos aktuose pažymima, kad dalies bažnyčios
stogo kaip ir nebėra, kad dalies lubų nebėra, langai supuvę, sienos vos besilaiko.
Naują bažnyčią Kamajuose sumanyta statyti 1891 m., Kauno gubernijos architektas
J. Golinevičius buvo parengęs projektą, tačiau pagal jį bažnyčia nebuvo statoma.
Vis dėlto 1897 m. sena medinė bažnyčia nugriaunama, naujos bažnyčios statybos
sąmatą 23666 rb sumai 1896 m. sudaro gubernijos architektas. 1902–1905 m., klebonaujant kun. Jonui Jokimui, pastatoma nauja mūrinė, dvibokštė pseudogotiško
stiliaus bažnyčia, suprojektuota architekto Florijono Vyganovskio. Baigta įrengti
ir pašventinta 1909 m. 1922 m. vysk. Pranciškus Karevičius ją pakonsekravo
šv. Kazimiero titulu.52 Pirmojo pasaulinio karo metu, degant miesteliui, bažnyčia
nenukentėjo, bet per Antrąjį pasaulinį
46
Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias,
karą 1944 m., buvo nugriauta viršutinė
1864–1904, Vilnius, 1994, nr. 105, 384, 1469, 1931,
bokštų dalis, smailės neatstatytos iki
1978, 3037, 3040, 3071.
47
Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai
šiol. Bet tuos naujuosius XX a. Kamajų
ir daraktoriai, 1864–1904, Vilnius, 2004.
miestelio istorijos faktus neseniai nuo- 48 Dešimtinė = 1,0925 ha
sekliai yra išnagrinėjęs architektas Algi- 4950 LVIA, f. 378 (BS 1868 m.), apr. 121, b. 204, l. 360–361.
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai..., p. 102.
mantas Miškinis53, tad jų nėra prasmės 51 Еврейская энциклопедия, Петербург, 1909, т. 9, p. 688.
kartoti. Vis dėlto detalesnę pastarojo 52 Kriščiūnas J. Kamajai..., p. 610.
53
Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
šimtmečio miestelio istoriją priklauso
vertybės, t. 4, Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai,
rašyti patiems kamajiškiams.
2009, p. 62–79, bibliogr. p. 577–578.
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Kamajų dvaras ir miestelis XIX a. pirmojoje pusėje
pagal Rokiškio krašto muziejaus dokumentus
Ona Mackevičienė
Rokiškio krašto muziejus

Dvarų archyvai – didžiausias lobis įvairių sričių mokslininkams. Duomenų
savo tyrinėjimams juose atranda ekonomistai, teisininkai, sociologai ir net kalbininkai. Tačiau labiausiai jie domina istorikus. Kurį laiką dvarų archyvai buvo
mažai tyrinėti. Tyrinėjimus stabdė ideologiniai motyvai, kai į dvarą buvo žvelgiama tik kaip į išnaudojimo židinį. Dar vieną priežastį, turėjusią įtakos dvarų
istorijos studijoms, tiksliai įvardijo dr. Auksuolė Čepaitienė, teigdama, jog „nepalankus požiūris į Lietuvos istorinį elitą - bajoriją susiformavo dėl jų pasyvios arba net
priešiškos pozicijos XIX a. pab. – XX a. pr. atkuriamos valstybės atžvilgiu.“1 Dr. Zita
Medišauskienė šiuo klausimu buvo dar griežtesnė, pavadindama bajoriją „atskilusia
šaka“, nes tik nedidelė bajorijos dalis ėjo su visa lietuvių tauta, kovodama dėl
nacionalinės nepriklausomybės. Tačiau mokslininkų, tyrinėjančių Lietuvos dvarų
archyvus, vis gausėja, jų studijos darosi vis nuodugnesnės. Ir tai ne atsitiktinis
ar mados diktuojamas reiškinys. Atmetusi vadinamąjį „klasinį“ požiūrį į dvarą,
visuomenė suprato, jog dvaras – ne tik istorinė žemės valdymo ir naudojimo
forma ar administracinis vienetas. Dvaras – tai vieta, kur koncentravosi mokslas,
kur klestėjo kultūrinė ir švietėjiška veikla. Pagaliau nuo juose vykusių procesų
priklausė valstybės įvaizdis, įvairių socialinių sluoksnių gyvenimas.
Lietuvos didikų giminės, suprasdamos archyvų svarbą, juos puoselėjo ir
saugojo. Tuo pačiu keliu ėjo ir Rokiškio grafystės savininkai grafai Tyzenhauzai,
vėliau Pšezdzeckiai. Dar XVI a. Livonijos politinis veikėjas, istoriografas Henrikas
Tyzenhauzas (apie 1520–1600), remdamasis šeimos archyvais, parašė savo giminės
istoriją.2 Lenkijos istorikas Roman Aftanazy jų archyvą prilygino tokioms vertybėms
kaip Tyzenhauzų manufaktūrose išausti gobelenai, rytietiško stiliaus ginklai ar
senas grafų Tyzenhauzų bei Pšezdzeckių porcelianas. Archyvams tvarkyti grafai
pasikvietė istoriką Mykolą Malinovskį (1799–1865), o jiems saugoti paskyrė vieną
iš Varšuvoje buvusių grafo Aleksandro Pšezdzeckio (1814–1871) namų. Tačiau
archyvas, kaip ir kiti Rokiškio dvaro turtai, išsiblaškė Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metais. Rokiškyje liko tik jo dalis ir dabar ji saugoma dvaro rūmuose
įkurtame Rokiškio krašto muziejuje. Tai 408 fondiniai vienetai. Solidžiausia archyvo
dalis – XIX a. pirmosios pusės Rokiškio grafystės ūkinės veiklos ataskaitos. Kai
kuriose bylose tvarkingai chronologine tvarka įrišta per tūkstantį įvairaus formato
dokumentų, kaligrafiškai rašytų dvaro raštininkų. Jie neblogai įskaitomi, aiškaus
teksto, bet turi ir specifinių, tik tam laikmečiui būdingų posakių ar žodžių, todėl
prie jų nėra lengva dirbti.
1
Č e p a i t i e n ė A. Dvaro kaip gimtosios vietos
Šiame straipsnelyje, remiantis išatkūrimas: Dominyko Pliaterio atvejis, Dvaras
likusiais Rokiškio grafystės archyvo domodernėjančioje Lietuvoje XIX a. antra pusė – XX a.
pirma pusė, Vilnius, 2005, p. 103.
kumentais ir 6 Kamajų dvarui skirtomis
2
Deksnys B. Tyzenhauzai Rokiškio krašte, Konferendidelės apimties bylomis, saugomomis
cijos „Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse“
Rokiškio krašto muziejuje, bandoma
pranešimai, Rokiškis, 2007, 5 p.
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Akmeninis buvusio
Kamajų dvaro tvartas.
Aloyzo Petrašiūno
nuotr. 2015 09 26

Buvusio Kamajų
dvaro tvarto sienos
fragmentas.
A. Petrašiūno nuotr.
2015 09 26

pažvelgti į XIX a. pirmosios pusės Kamajų dvaro veiklą. Dvaras, kaip grafų
Tyzenhauzų valda, tada įėjo į Rokiškio grafystės sudėtį. Seniausi duomenys apie
Kamajų dvarą siekia 1810 metus.3 Sklaidydami dokumentus pabandykime persikelti
į XIX a. pradžią, atkurti Kamajų miestelio gyvenimą, dvare vykusius procesus,
ten susiklosčiusius ekonominius ir socialinius santykius. Atvertę pirmuosius bylos lapus, randame duomenų apie pasėlių plotus, pasėtų javų kiekį. Pastebime,
jog Kamajų dvare sėti įprastiniai javai: rugiai, kviečiai, miežiai, avižos. Taip pat
sėtos ir maistinės kultūros – grikiai, žirniai, pupos bei techninės kultūros – linai,
kanapės. Dvare laikyta daug gyvulių ir paukščių. Dokumentuose nurodyta, kad
1810 m. Kamajų dvaro bandą sudarė 189 galvijai, augintos 104 kiaulės, 32 kalakutai, 59 žąsys, 95 antys ir 66 vištos. Nustebino, kad tarp dvare augintų gyvulių nebuvo darbinių arklių. Vienintelis bėras arklys atsirado tik 1811 m. sąraše.
Vadinasi, XIX a. pradžioje Kamajų dvare buvo ariama jaučiais, o ne arkliais.
Toje pačioje byloje yra Kamajų miestelio gyventojų sąrašai, dvarui priklausiusių
baudžiauninkų revizijos aktai.
1810 m. Kamajų miestelio žemė
buvo suskirstyta į 33 sklypus. Daugu- 3 Rokiškio krašto muziejus (toliau – RKM), b. 3412.
155

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

ma Kamajų miestelio gyventojų buvo žydai. Jie gyveno 28 sklypuose, mokėdami
mokesčius dvarui. Mokestis priklausė nuo sklypo dydžio ir svyravo nuo 6,29 rb
iki 280 rublių. Beje, 280 rb mokėjo vienintelis šlėkta Adamovičius. Be individualių
mokesčių už naudojimąsi sklypais, buvo mokesčių, kuriuos mokėjo bendruomenė.
Antai už žemę, ant kurios stovėjo mokykla ir pirtis, žydai mokėjo 41,10 rb, už
plotą po skerdykla – 280 rb, o už žemę po sandėliu – 200 rublių. Mokesčiai už
žemės sklypus dvaro iždui nešė didelį pelną. Kamajų dvaro iždas 1810 m. surinko
1494,5 rublio. Nemažą iždo pajamų dalį sudarė nuo kiekvienos sodybos imamas
dūmo mokestis. Dauguma Kamajų dvaro valstiečių per metus už sodybą mokėjo
po 3,16 rb, tačiau buvo ir tokių, kurie mokėjo 15,15 rublio. 1810 m. Kamajų
dvaras dūmo mokesčių surinko 224,27 rublio.
Gyventojų sąrašai, esantys Kamajų dvaro ūkinės veiklos bylose, suteikia
informacijos ne tik apie mokesčius, bet ir apie gyventojų verslus, nacionalinę
sudėtį. Jau buvo minėta, kad didžiausią Kamajų miestelio gyventojų dalį sudarė
žydai, vertęsi pačiais įvairiausiais amatais. Čia randame siuvėjų, kailiadirbių,
skardininkų, stiklių, taip pat felčerį Izaoką Chaimovičių, perpardavinėtoją Jankelį Maušovičių ir auksakalį Jankelį Orelovičių. Tačiau dauguma žydų, matyt,
vertėsi išnešiojamąja prekyba, nes šalia jų pavardžių nenurodytas joks verslas.
Įdomu, jog žydai amatininkai mokėjo tik mokesčius. Jų neslėgė, kaip kitų, uždėtos prievolės ruošti malkas ar dvarui statybai reikalingą medieną, keliauti su
dvaro prekėmis į Rygą.
1810 m. Kamajų dvarui priklausė 10 kaimų ir 10 viensėdžių. Galbūt skaitytojams bus įdomu sužinoti, kaip atrodė tų laikų kaimai, todėl pateikiamas kaimų
sąrašas nurodant dūmus ir jų savininkus.
Eil.
Nr.

Kaimo pavadinimas

Gyventojai

1.

Mieli¿nai

Jurgis Matuzonis
Mykolas Jonušys

2.

Gave¤kiai

Kazimieras Vaičionis, eigulys
Stanislovas Vaičionis

3.

Bogušiškiai

Juozapas Kalnietis
Justinas Kalnietis
Baranovskis, šlėkta
Mykolas Mikėnas
Jonas Lipskis

4.

Nemeni¿nai

Stanislovas Viržbickis
Petras Vaštaga
Danielius Sasnauskas
Mataušas Matuzonis, eigulys

5.

Vaičiónys

Jokūbas Kiela
Jonas Matuzonis
Kazimieras Vaičionis

6.

Rùdžiai

Domininkas Matuzonis
Jonas Matuzonis
Jonas Žėkas
Tamošius Žėkas
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kaimo pavadinimas

Gyventojai

7.

Kuokšia¤

Jurgis Mikėnas
Antanas Augulis
Tamošius Matuzonis
Stanislovas Kondraška, kampininkas
Pranciškus Kondraška
Kazimieras Kondraška
Vincentas Augulis
Jonas Latvėnas
Jurgis Bira
Steponas Bira
Antanas Grynaimas ?
Stanislovas Barčys

8.

Čiža¤

Rokas Lašas
Juozapas Kvedaras
Baltramiejus Smalstys
Simonas Makutėnas, kampininkas
Justinas Smalstys
Jonas Gudonis

9.

Vabõliai

Justinas Petrulis
Justinas Mikolaičiūnas
Stanislovas Diržys
Adomas Gudelis
Vincentas Latvėnas
Kazimieras Makutėnas

10.

Kra÷piai

Jonas Petrulis
Jonas Kazlauskas
Tadas Gudelis
Augustinas Petrulis
Adomas Tupas
Vincentas Tupas
Tamošius Baltrukėnas
Justinas Stymbirys
Adomas Martinėnas
Vincentas Urbanas
Ignotas Kavoliūnas

Iš pateiktų duomenų matyti, kad to laikotarpio kaimai buvo nedideli. Didesni
tik Kra÷piai ir Kuokšia¤, kuriuose buvo po 12 ir 11 sodybų (dūmų). Visuose kaimuose ir viensėdžiuose gyveno lietuviai. Tiesa, jau 1811 m. sąrašuose Kumpiškių
vienkiemyje greta Petro Vaštagos dūmo randame ruso Vasilio Nikifirovo pavardę4, kuris 1816 m. sąrašuose jau įrašytas kaip karališkasis kampininkas. Tokiai
pat kategorijai priskirti Nemeni¿nų kaime gyvenęs Justinas Kazlauskas, Kuokšiÿ
kaime – Stanislovas Barčys, Čižÿ kaime – Juozapas Kvedaras.
Valstiečių revizijoje pažymėti į rekrutus paimti valstiečiai. Antai į rekrutus
atiduoti Bogušiškio kaimo valstietis Mataušas Sidzikauskas, Justinas Čepukas iš
Kuokšių, Stanislovas Lašas iš Vabõlių. Valstiečiai ne tik apraudodavo savo sūnus,
atiduodami juos 25 metų tarnybai caro armijoje, jie privalėjo išlaikyti rekrutus,
mokėti specialius mokesčius bei duokles. Kamajų dvaro 1810–1818 m. ūkinės veiklos
dokumentų byloje yra suvestinė, kurioje suregistruotos valstiečių prievolės 4 RKM, b. 3412, l. 83.
rekrutams išlaikyti.5 Kamajiškiai šiam 5 Ten pat, l. 612.
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Kamajų austerijos
aprašymas Rokiškio
grafystės inventoriuje
(faksimilė).
RKM-4035

reikalui per metus privalėjo skirti 16 birkavų (1 birkavas – apie 164 kg) šieno,
50 vežimų šiaudų, 58 gorčius (1 gorčius – 2,8 l) grūdų, 675 rublius. Šioje lentelėje
taip pat nurodyti mokesčiai daktarui – 3,10 rb nuo kiekvieno dūmo. Tik vienas
valstietis – Jonas Mieliūnas iš Vaštakų mokėjo mažiau – 1,25 rublio.
Dvaro archyvų dokumentuose valstiečių kilnojimosi iš vienos vietos į kitą
beveik nepastebėta. Tik vėlesniuose dokumentuose atsiranda įrašų, jog Kamajų
miestelyje, be šlėktos Adamovičiaus, atsirado šlėktos Valentinavičius ir Macijauskas. Galbūt iš pagarbos kilmingesniam luomui raštininkas šalia pavardės nerašė
vardo. 1816 m. gyventojų revizijos aktuose atrandame Kamajų smuklės (austerijos)
smuklininko (šinkoriaus) Jurgio Kaupo pavardę, o 1825 m. Rokiškio grafystės inventoriuje aprašoma pati austerija, su kai kuriais pakitimais išlikusi iki mūsų dienų.6
„Kamajų miestelio austerija, arba pirmoji karčema [smuklė], fasade turi 6 kolonas ir
vieną įėjimą. Ji sumūryta iš akmenų, stogas dengtas gontais, virš jo iškilę du degtų
plytų kaminai. Pastato vidų dalija koridorius. Yra 3 svečių kambariai, smuklė, kambarys
šinkoriui [smuklininkui], podėlis, taip pat „stadala“ – pastogė arkliams. Į ją patenkama
pro dvigubų lentų vartus, pakabintus ant geležinių vyrių ir kablių. Vartai su trimis
metalinėmis sklendėmis, rankena. Greta esanti patalpa turi 4 langus, iš vidaus apkaltus
medinėmis grotomis, degtų plytų pakylą viryklei. Prie vienos pastogės sienos yra ėdžios, o
pastogės asla grįsta akmenimis. Į svečių kambarius patenkame pro staliaus darbo raudonai
dažytas duris su geležinėmis sklendėmis bei vidinėmis spynomis, rakinamomis geležiniais
raktais. Tuose kambariuose – 4 gero stiklo dvigubi šešių dalių langai, dvi švediško tipo
krosnys su sklendėmis. Viena krosnis baltų koklių, kita padengta ruda emale. Smuklės
patalpoje yra 2 langai, o sienos nišoje
įtaisytas židinys. Seklyčioje krosnis – šve- 6 RKM, b. 4035, l. 119-2.
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diška, glazūruotų koklių, turinti sklendę. Čia yra dvejų durų trijų lentynų sieninė spinta,
rakinama vidine spynele. Podėlio langas su langine ir geležine sklende. Smuklininko,
svečių kambarių grindys pjautinių lentų.“
1810–1819 m. Kamajų dvaro byloje, kurioje susegti ūkinės veiklos dokumentai
ir suregistruoti miestelio gyventojai bei kaimuose gyvenę valstiečiai, yra įdomus
dokumentas, kuriame surašytos 1815 m. Kamajų dvaro valstiečių baudžiavinės
prievolės. Jis liudija sunkią baudžiauninkų dalią – lažą nuo aušros iki saulėlydžio,
pavarymus prie skubių sezoninių darbų, kai buvo varomi visi darbingi sodybos
žmonės, paliekant namuose tik vieną tvarkai prižiūrėti ar saugoti nuo gaisro.
Skaitytojų dėmesiui pateikiamas dokumento vertimas.
Kamajų dvaro 1815 m. valstiečių prievolės:7
„1. Kiekvienas valstietis nuo šv. Jurgio iki šv. Kalėdų kiekvieną savaitę privalo eiti
4 lažo dienas. Nuo šv. Kalėdų iki šv. Jurgio einama 2 dienas lažo per savaitę. Darbas
dvare prasideda tekant saulei ir baigiasi jai leidžiantis, atvykus su kinkiniu ar pėsčiomis.
2. Valstiečiai privalo paeiliui saugoti dvaro sodybą. Šią prievolę atlikti su kinkiniu
ar pėsčiomis.
3. Kiekvienas valstietis 2 arba 3 naktis dalyvauja kūlimo talkose.
4. Kiekvienas valstietis privalo skirtinį sklypą padalinti geometriškais margais į
3 ar 2 rėžius. Vieną apsėti vasarojumi, antrą žiemkenčiais, o trečiąjį apakėti ir apmėžti.
Nuėmus derlių, pirmiausia atiduodama baudžiavinė prievolė.
5. Valstiečiai privalo apmėžti dvaro žemę, o laisvu laiku ir savo sklypelius.
6. Be nustatytų lažo dienų, kiekvienas valstietis šienapjūtės metu privalo atidirbti
8 gvoltus*.
7. Sklypininkai žiemą pėsčiomis arba su kinkiniu privalo dalyvauti žvejyboje tiek
kartų, kiek reikalaus dvaras.
8. Privaloma kasti griovius, taisyti kelius, kirpti dvaro avis, ravėti daržus, skalbti,
gaminti kruopas.
9. Jurgis Vaštaga iš Vaštagų kaimo įpareigojamas saugoti Kamajų šilą. Jam už
šias pareigas skirti vištų, kiaušinių, verpalų. Dar jis turi rinkti žabus.
10. Kiekvienas valstietis činšą* gali sumokėti linais, paruošęs 9 švarius pundelius*,
vištomis, kiaušiniais, malkomis. Činšą sumokėti iki šv. Kalėdų.
11. Kiekvienas valstietis turi atlikti 1 kelionę į Rygą.
12. Kiekvienas valstietis privalo dvarui suverpti 6 svarus* pakulų.
13. Karališkieji mokesčių mokėtojai, dūmų savininkai, visi sklypininkai atsiskaito
iždui magazine.
14. Taip pat privalomi šarvarkai*
7
RKM, b. 3421, l. 34-1.
dvaro statinių statybai.“
Baudžiavinės prievolės buvo tik
rai
sunkios, kai kuriems valstiečių ūkiams
nepakeliamos. Dalis nuskurdusių valstiečių net darbinių gyvulių neturėjo,
todėl eiti į lažą su savu kinkiniu ne-

* Činšas – žemės renta, baudžiauninko mokama
dvarininkui pinigais ar natūra; gvoltas – lažininko
prievolė, pašaukus dvarui, eiti dirbti skubių darbų
(paprastai per darbymetį); šarvarkas – lažininko
prievolė, pašaukus dvarui, eiti dirbti ne žemės
ūkio darbų (taisyti kelius, tiltus, kasti griovius,
tverti tvoras, dirbti prie statybų); pundelis – svorio
matas, pusė pundo = apie 20 svarų; lietuviškas
svaras = 367,47 g.
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Kamajų dvaro baudžiauninkų prievolės 1815 m. (faksimilė). RKM-3412

galėjo. Dvaras buvo priverstas skolinti tokiems valstiečiams jaučius žemei įdirbti.
Nemažai nuskurdusių valstiečių, neturėjusių darbinių jaučių, randame ir Kamajų
dvare. Išlikusioje 1810 m. lentelėje matome 35 valstiečius skolininkus. Skolinti
darbinius jaučius dvaras buvo suinteresuotas, nes tik taip jis apsirūpindavo darbo
jėga. Be to, iždas pasipildė 384 rb – už kiekvieną paskolintą jautį buvo imama
po 8 rublius.8 Valstiečių ūkių skurdą rodo ir kita dvaro archyve išlikusi lentelė,
kurioje suregistruoti valstiečiai Kamajų dvaro skolininkai. Jiems dvaras 1818 m.
skolino grūdų: rugių, miežių, avižų, žirnių, grikių, linų ir kanapių sėklų. Regis,
jau tada dvaro administracija suprato, kad valstiečiams tokia parama būtina.
Kitaip jie būtų neišgyvenę ir išmirę. Dvaras pasirūpindavo ir dvaro tarnyboje
jau atidirbusiais žmonėmis. Jiems skirdavo pensiją ir ordinariją (maisto produktai). 1808 m. metinę pensiją Kamajų dvare skyrė 3 asmenims: apeiviui Jokūbui
Mežeraupiui – 50 grašių, 40 grašių kerdžiui (pavardė nenurodyta) ir 24 grašius
šeimininkei Trakienei. Kiekvieną mėnesį šie žmonės kaip ordinariją gaudavo miltų, įvairių rūšių kruopų, taukų. J. Mežeraupio žiniai buvo paliktas arklys ir dar
skirtas vienas gorčius degtinės kas mėnesį. Atrodytų, degtinės skyrimas turėjo
skatinti girtuokliavimą. Bet išlikę dokumentai rodo, jog su girtuokliais dvare
buvo kovojama griežtai. Antai Kamajų dvaro valdytojas F. Kulikovskis Rokiškio
grafystės administracijai rašo:
„Silvestras Kreglis, Kuokšių kaimo valstietis, seniai geriantis, prieš tai trejiems metams iš
miestelio į kaimą išsiųstas pasitaisyti. Tačiau dėl nuolatinio girtuokliavimo ūkininkavimo
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nesiėmė, nemokėjo mokesčių, nėjo baudžiavos, neatidirbo šarvarkų. Dvaro administracijai
rekomenduojama jo vietoje įkelti seną kareivį Juozapą Kirlį ir jo sūnų Tamošių.“
Grafystės administratorius Choinovskis 1836 m. kovo 1 d. rašte valdytojui
atsakė: „Įprotis girtuokliauti neišgydomas. Todėl neita baudžiava, neužsėti laukai, nemokėtas činšas ir duoklės... Jo vietoje įkelti Juozapą Kirlį.“9 Silvestro Kreglio turtas –
10 metų kumelė, jautis ir bulius, 2 karvės ir 2 senos avys įvertintas 30 rb 50 kp
ir paleistas iš varžytinių ar atiduotas giminėms.
XIX a. pirmosios pusės Kamajų dvaro ūkinė veikla niekuo nesiskyrė nuo
kitų grafystės dvarų, tačiau ji buvo gana aktyvi. Šią išvadą patvirtina gausybė
išlikusių dvaro valdytojų pasirašytų kvitų, iš kurių matome didelį žemės ūkio
produktų judėjimą, jų paskirstymą po visą grafystę, išvežimą už grafystės ribų,
verslus bei surinktas pajamas. Įdomumo dėlei skaitytojams pateikiamas vienas
1816 m. spalio 16 d. dvaro ekonomo Vrublevskio pasirašytas kvitas, kad į Vilnių Jo Šviesybės pono virtuvei išsiųsta 12 kalakutų, 8 žąsys, 40 vištų, 15 ančių,
10 kastruotų gaidžių (kaplūnų), 5 kapos kiaušinių. Po dienos ten pat iškeliavo
6 gabalai sviesto, kiaušinių, porų ir svogūnų.10 1814 m. spalio 31 d. kvite rašoma, jog iš Kamajų į Rokiškį atsiųsta 16 didelių lydekų ir 32 svarai smulkesnės
žuvies. Vadinasi, Kamajų dvaro vandens telkiniai buvo žuvingi. Tame pačiame
kvite priduriama, jog Rokiškis laukia kamajiškių išaugintų bulvių, morkų, griežčių ir svogūnų.
Jau minėta, kad XIX a. pirmojoje pusėje Kamajų miestelis visoje Rokiškio
grafystėje išsiskyrė amatininkų gausa. Taip atsitiko dėl puikios geografinės padėties. Miestelis įsikūrė prekybinių kelių sankirtoje, todėl jau 1810 m. iš 33 sklypų
tik vienas buvo neapgyvendintas.11 Kitus dvaro pastatytus namus nuomojo amatininkai. Vėliau šis miestelis prie Šetekšnos upės tik plėtėsi, daugėjo sklypų ir
pastatų nuomininkų. Jau 1834 m. Kamajuose atsirado 48 sklypai. Du iš jų buvo
tušti, o dar vienas buvo skirtas turgui. Atskiras sklypas, užimantis 64 prentus**,
buvo paskirtas bendruomenės reikalams ir įvardytas sodu. Jis suformuotas prieš
austeriją. Greičiausiai tai dabartinės Kamajų aikštės pradžia. Sklypų dydžiai svyravo
nuo 30 iki 120 prentų, todėl ir kamajiškių mokėti mokesčiai už žemę nevienodi.
Mažiausias mokestis buvo 60 kp, didžiausią mokestį – 2,40 rb mokėjo 7 gyventojai – 5 žydai, vertęsi įvairiais amatais, ir kalviai Gotlibas Bendleris ir Voicechas
Donkovskis. Beje, ankstesniuose 1824 m. mokesčių mokėtojų sąrašuose įrašytas
ir Kamajų kunigas Drozdovskis, už sklypą mokėjęs 3,30 rublio.12 Drozdovskis –
sulenkinta Lietuvos dainiaus Antano Strazdo pavardė.
Dvaro dokumentuose, kurie saugomi Rokiškio krašto muziejuje, pavyko rasti
įrašą apie garsiuosius Kamajų riestainius, kurie čia buvo kepami jau 1816 8 RKM, b. 3412, l. 15-1.
metais. Mokesčių mokėtojų sąrašuose 9 Ten pat, l. 393.
10
už jų kepimą ir skerdyklą žydų ben- 11 RKM, b. 4012, l. 613, 614.
Ten pat, l. 466, 467.
druomenė (kahalas) iždui per metus ** Prentas, kartis, prutas – senovinis ilgio vienetas =
4,87 m. Čia turimas galvoje kvadratinis prentas =
mokėjo 280 rublių.13 Tik
riausia čia ir
23,72 m2. 64 kvadratiniai prentai = 15,18 aro.
yra po visą Lietuvą pasklidusios daine- 12 RKM, b. 3406, l. 56-1.
lės Kuc, kuc Kamajuos, baronkėlių pirkti 13 RKM, b. 3412, l. 419-1.
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ištakos. O už 334 prentus žemės, skirtos žydų kapinėms, žydų bendruomenė
1845 m. mokėjo 6,68 rublio.
Remdamiesi archyviniais dokumentais galime matyti, ne tik kaip plėtėsi
Kamajai, bet ir kaip kito miestelio veidas. XIX a. pradžioje buvęs tik medinis
(išskyrus austeriją), jau 1848 m. miestelis turi mūrinių pastatų. Tų metų gyventojų
sąrašuose randame, kad mūriniuose namuose gyveno vargonininkas Zigmantas
Rakauskas, felčeris Juozapas Skinderis, tekintojas Juozapas Baršozevskis, vaitas
Andrius Jacinevičius.14
Šiame nedideliame straipsnyje, pasinaudojus patikimais šaltiniais – dvaro
inventoriais, baudžiauninkų revizijos aktais, dvaro valdytojų rašytais kvitais,–
bandyta pažvelgti į XIX a. pirmosios pusės Kamajų dvaro ūkinę veiklą, kuri tuo
metu nesiskyrė nuo kitų Rokiškio grafystės dvarų. Tačiau įsigilinus į dokumentus
pastebėta ir tam tikrų ypatumų. Visų pirma Kamajų miestelis išsiskyrė amatininkų
gausa, verslų specifiškumu, gana gyva prekyba. Tai turėjo įtakos miestelio plėtrai,
keitė jo veidą, suformavo gražų architektūrinį sprendimą – senąją miestelio aikštę.
Čia kaip poetas subrendo kunigas Antanas Strazdas, savo eilėraščiais raginęs baudžiauninkus neprarasti žmogiškojo orumo net ir sunkiomis baudžiavos sąlygomis.

14

RKM, b. 4027, l. 507-1.
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Salų dvaras
Janina Stuokaitė
Skiriu šviesiam savo senelių Anelės ir Antano Dagių atminimui.
A. Dagys – palikuonis Silvestro Dagio, kuris XIX a. viduryje buvo
grafo Reinoldijaus Tyzenhauzo baudžiauninkas Salose.

Įvadas
Šiaurės Lietuvoje, netoli Kamajų miestelio, ant Dvíragio ežero kranto, seniau
dar vadinto Ílgio vardu, stovi įspūdingas mūrinis Salÿ dvaras, apsuptas vaizdingo
parko ir ūkinių pastatų komplekso. Jis nuo seno garsėjo savo gražiai tvarkomais
daržais, dirbamos žemės arimais. Ūkinė, kultūrinė dvaro veikla, jo savininkų
visuomeninis aktyvumas savaime teigiamai veikė aplinkinių valstiečių gyvenimą.
Savininkai buvo Salų bažnyčios fundatoriai, prisidėjo prie katalikybės puoselėjimo šiame krašte. Dvaro praeitis susijusi su senomis, gerai žinomomis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės giminėmis, šaliai daug gerų darbų nuveikusiais žmonėmis. Kunigaikščių Radvilų pajamos iš Salų valdos kartu su lėšomis, gautomis
iš daugelio kitų ūkių, leido jiems tenkinti ne tik asmeninius poreikius, bet sudarė
prielaidas įgyvendinti ambicingus užmojus, siekiant visos valstybės gerovės, jos
politinės valdžios, diplomatijos, kariuomenės pajėgumo bei veiksmingumo. Lietuvos
Didžiajai Kunigaikštystei tapus sudėtine carinės Rusijos imperijos dalimi vėlesnių
savininkų grafų Morikonių, Tyzenhauzų, Pšezdzeckių, šeimos daug jėgų, lėšų,
laiko skyrė visuomenės švietimui, kultūrai, mokslui, kovai su carinės vyriausybės
krašto rusinimo politika. Šių žmonių veikla dabar tyrinėjama platesniame kontekste
nei vieno valsčiaus gyvenimas. 1918 m., atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę,
dvaro likimas pasisuko veiksmingo modernios visuomenės kūrimo, būtino valstiečių
vaikų švietimo linkme. 1924 m. Salų sodybinio ansamblio, rūmuose įkurdinta iš
Antålieptės atkelta žemesnioji žemės ūkio mokykla. Iš jos sklidusi mokslo šviesa
teigiamai veikė apylinkės žmonių gyvenimą.
Vieta dvaro sodybiniam ansambliui įrengti buvo parinkta labai vaizdingame Dviragio ežero pusiasalyje. Salâs iš visų pusių supa ežeras, gražios pailgos
formos – beveik 6 km ilgio, plačiausioje vietoje tėra 1,5 km žiūrint į jį nuo pietinėje pusėje stūksančios aukštumos (124 m virš jūros lygio), prieš akis atsiveria
puikus vaizdas. Ežero krantai anksčiau buvo tvirti, nemiškingi, tiko meškerioti.
Jo krantuose buvo išsidėstę dideli Krýlių, Rimšioniÿ, Vaitk¿nų, Kerìlių, Urliÿ,
Taraµdžių, Verksnioniÿ kaimai.
Istoriografija apie Salų dvarą gausi ir įvairiapusiška. 1857–1860 m. laikotarpio dvaro ūkinės veiklos dokumentus, XIX a. pabaigos – XX a. pradžios grafų
Pšdezdzeckių fotografijų rinkinį saugo Rokiškio krašto muziejus.1
Autentiška medžiaga turi istorinę vertę, o kai kurios fotografijos ir meninę. Lietuvos mokslų akademijos Vrub
levskių bibliotekoje sukaupti XIX a. 1 Salų dvaro ūkinės veiklos dokumentai, Rokiškio
krašto muziejus (toliau – RKM), 4019/R–VII–6334.
Rokiškio – Kamajų apylinkėse aptiktų 2 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
(toliau – MAB), f. 92–10; f. 92–11.
archeologinių tyrimų duomenys.2
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Jie įdomūs ne tik archeologijos mokslo istorijai Lietuvoje pažinti, bet ir grafų Tyzenhauzų šeimos istorijai plačiau tyrinėti. Vilniaus universiteto bibliotekoje
išlikęs Tyzenhauzų rūpesčiu sudarytas XIX a. dokumentų rinkinys Žinios apie
Tyzenhauzų genealogiją ir valdas.3
Surinkta medžiaga istorinio pobūdžio studijai paruošti. Pastaroji, deja, liko
neparašyta. Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomi XX a. pradžios dokumentai apie paskutinio Salų dvaro savininko grafo Reinoldijaus Pšezdzeckio
nekilnojamojo turto nusavinimą tarpukario laikotarpiu, žemės reformos metu. Iš
archyvinių dokumentų paaiškėjo, kad Lenkijos Respublikoje gyvenęs ir diplomatu
dirbęs R. Pšezdzeckis daug metų dėjo pastangas gauti kompensaciją iš tuometinės
Lietuvos valdžios už nusavintą žemę ir mišką.4
Įdomios archyvinės medžiagos būtų galima surasti Lenkijos Respublikos,
kitų valstybių (pvz., Šveicarijos) archyvuose. Deja, autorė neturėjo galimybių ja
pasinaudoti. Derėtų pasidžiaugti Vinco Kriaučiūno knyga.5
Joje daug vietos skiriama Salų dvaro ir bažnyčios istorijai. Autorius pasinaudojo vertingais vietos gyventojų, lietuvių literatūros klasiko, kanauninko
Juozo Tumo-Vaižganto atsiminimais, tautosaka, surinkta Salų apylinkėse. Knygoje
daug dėmesio skirta Salų žemesniajai žemės ūkio mokyklai, vėliau technikumui,
veikusiam dvaro sodybinio ansamblio pastatuose jau po Antrojo pasaulinio karo.
Ilgamečio pedagogo knyga kupina šilumos savam kraštui ir jo žmonėms.
Vertingi dviejų moterų, XIX a. Lietuvos rašytojų, rašiusių prancūzų bei lenkų
kalbomis atsiminimai. Viena – Rokiškio ir kitų dvarų savininko, LDK pėsčiosios
gvardijos vado, grafo Ignoto Tyzenhauzo duktė6, kita – anūkė.7
Svarus istoriko Elmanto Meilaus žodis apie Rokiškio krašto miestelių istoriją.8
Iš lenkų istoriografijos reikėtų išskirti du autorius: Romaną Aftanazį ir
Bortalomėjų Šindlerį. Vienas – monumentalios serijos apie dvarus ir jų sodybinių
ansamblių architektūrą buvusioje LDK teritorijoje autorius.9 Kitas – monografijos
apie 1794 m. sukilimą Lenkijoje ir Lietuvoje autorius.10
Abiejų mokslininkų veikaluose pasinaudota surinktais gausiais archyviniais dokumentais, aiškiai pastebima
3
Vilniaus universiteto biblioteka (toliau – VUB), f. 5,
erudicija ir geras nagrinėjamo dalyko
b. 28, nr. 2334, l. 229.
4
išmanymas.
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA),
Salų dvaro rūmų ansamblio archi- 5 f. 1248–1/338/3.
Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, Vilnius,
tektūra, planinė parko struktūra nagri1997.
6
nėjama Lietuvos architektūros istorijos 7 Tyzenhauzaitė S. Reminiscensijos, Vilnius, 2004.
G i u n t e r y t ė - P u z i n i e n ė G. Vilniuje ir Lietuvos
daugiatomyje. Publikacijos autorė Marija
dvaruose, Vilnius, 2005.
Rupeikienė – profesionali architektūros 8 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.,
Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, Vilnius, 1999.
istorikė. Straipsnį papildo iliustracijos.11 9 Aftanazy R. Dzieja rezydenciji na dawnych kresach
Rzeczipospolitei, W. W. K., 1992, t. 2.
Ikonografiniu požiūriu vertingas
10
Szyndler B. Powstanie Kosciuszkowskie 1794, War
dailininko Napoleono Ordos ranka atszawa, 2001.
liktas Salų rūmų ansamblio piešinys, 11 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 1994., t. 2,
p. 374, 375.
publikuotas Vytauto Levandausko ir Re- 12 Levandauskas V., Vaičekonytė-Kepežinskienė R. Napoleonas Orda: senosios Lietuvos architektūros
natos Vaičekonytės-Kepežinskienės mopeizažai, Vilnius, 2006.
nografijoje.12 Originalas yra saugomas 13 Salų
dvaro rūmai iš pietų pusės. 20, 5D29, 2–KroKrokuvos nacionaliniame muziejuje.13
kuvos nacionalinis muziejus, III–r.a. 4076.
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Napoleonas Orda. Salų dvaro rūmai iš pietų pusės. 1875 m. Pieštukas, akvarelė.

Monografijoje nagrinėjama XIX a. dailininko Napoleono Ordos kūryba. Daugiausia dėmesio skirta LDK pilių, dvarų, bažnyčių, miestų ir miestelių architektūriniams peizažams, kurie knygos autorių analizuojami kaip ikonografijos šaltiniai ir
kaip meno kūriniai. Tai išsamiausias supažindinimas su Napoleono Ordos kūryba
lietuvių kalba. Publikuojami dailininko piešiniai daryti lietuviškose gubernijose.
Meninę ir ikonografinę vertę turi Alfredo Riomerio (1832 –1897) ranka
pieštuku atliktas grafo Reinoldijaus Tyzenhauzo portretas.14
Publikacijos tikslas – trumpai apžvelgti Salų dvaro istoriją, pateikti visuomenei iškiliausių savininkų biografijas, apibūdinti reikšmingiausius nuveiktus jų
darbus. Kartu pabandyti nusakyti minėtų istorinių asmenybių reikšmę ne tik Kamajų valsčiui, bet ir žymiai platesniam regionui – Lenkijos ir Lietuvos valstybei,
Kuršo bei Infliantų istorijai.

Salų valda iki 1762 metų
Didikai kunigaikščiai Radvilos glaudžiai susiję su Šiaurės Lietuva. Krašto
istorija neįsivaizduojama be šios garsios giminės nuveiktų darbų. Žymus XIX a.
genealogas Edvardas Kotlubajus Radviloms skirto veikalo įžanginiame žodyje
rašė, kad kitos tokios giminės nerasime nei Lietuvoje, nei Lenkijoje. Keletą amžių
karta po kartos jie gausino savo turtus, darė įtaką valstybės gyvenimui, užėmė
svarbiausių LDK urėdų pareigas, giminiavosi su karūnuotais valdovais.15
Senosios Lietuvos kilmingųjų
luomą sudarė du sluoksniai: kunigaikš- 14 MAB, f. 320–2330, l. 169.
čiai ir bajorai. Radvilos priklausė pačiai 15 Kotlubajus E. Radvilos, Vilnius, 1995, p. 5.
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diduomenės viršūnei. Kildino save iš
kilmingos Astikų giminės. Kristinas Astikas, priklausęs didžiojo kunigaikščio
Vytauto dvarui, 1413 m. Horodlėje,
Lenkijoje, gavo trijų ragų herbą. Jį naudojo ir Radvilos. Lietuvos kilmingieji,
priimdami lenkiškus herbus, paprastai
kai ką truputį keisdavo. Todėl Radvilos
naudojo mėlyną skydo lauką, skirtingai nuo Astikų raudono. Kelios bajorų
šeimos naudojo tą patį herbą, t. y. ir
sudarė vadinamąją herbo giminę.16
XVI–XVIII a. Vakarų Europos žemės ūkyje vyko kiek priešingi procesai
nei mūsų valstybėje. Ten iš esmės išnyko dvarai – nors žemės savininkais liko
dvarininkai, tačiau jie išsikėlė į miestą.
Žemė buvo išdalyta valstiečiams, perei- Alfredo Riomerio pieštas Reinoldijaus Tyzenhauzo
ta prie rentos. Vidurio Europos bajori- portretas. Popierius, pieštukas. XIX a. antroji
jai buvo daug naudingiau eksportuoti pusė
javus iš savo dvarų nei imti duoklę
pinigais ar natūra. Todėl čia ilgai gyvavo baudžiavinė sistema. Europa negalėjo
apseiti be grūdų importo iš Lenkijos ir Lietuvos, todėl šios valstybės ūkis iki
1861 m. buvo pajungtas grūdų gamybai. XVI–XVIII a. vyko sparti feodalinių valdų
koncentracija. Stambiosios bajorijos dvarai telkėsi apie atskirus centrus. Radvilų
valdomi centrai buvo du – Bíržų kunigaikštija ir Nesvýžiaus kunigaikštija. Biržų
Radvilų šaka laikėsi iki XVII a. antrosios pusės, Nesvyžiaus šaka gyvuoja dar ir
dabar. XVII –XVIII a. kunigaikščių Radvilų pagrindinės mūro rezidencijos buvo:
Biržuose, Kėdainiuose, Myre, Nesvyžiuje ir Slucke (dabar Baltarusija), Bialoje ir
Vengrove (dabar Lenkija), Olykoje (dabar Ukraina), sostinėse Vilniuje ir Varšuvoje.17
Dėl minėtų ekonominių priežasčių dvaras, kaip ūkio centras, drauge su
rūmų ansambliu bei jį supančiu parku ilgam tapo svarbiausiu Rytų Europos
kraštovaizdžio elementu.
Nuo kada Salų valda pateko į didikų Radvilų rankas – nežinoma. Apie
1554 m. Elžbieta Kotryna Radvilaitė ištekėjo už Jeronimo Sieniavskio, Kameneco
pakamario, ir 1555 m. pradžioje jam užrašė trečdalį iš senelės Elžbietos Bogdanienės
Radvilienės paveldėtų valdų (Mùsninkus). Kitus du trečdalius (Salas) už 4 tūkst.
grašių jam užrašė iki savo gyvos galvos. Salos po Elžbietos Kotrynos RadvilaitėsSieniavskienės mirties 1565 m. grįžo
Radviloms.18 E. K. Radvilaitė buvo kilu- 16 Rimša E. Heraldika, Vilnius, 2004, p. 125.
17
Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija, Vilnius,
si iš Radvilų Goniondzo-Medilo šakos.19
2005, p. 32.
1567 m. lapkričio 20 d. Lietuvos 18 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.
... p. 19.
kariuomenės surašyme nurodyta, kad
19
Kotlubajus E. Radvilos... p. 37.
iš Salų valdos karius stato ponas Mi- 20 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.
..., p. 19.
kalojus Kristupas Radvila.20
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Pastarasis Radvila – viena įtakingiausių savo laikų asmenybių kunigaikštystėje. Mikalojus VIII Kristupas
Radvila Našlaitėlis buvo Mikalojaus VI
Radvilos Juodojo ir Elžbietos Šidloveckos sūnus. Gimė 1549 m. Chmeliovo
pilyje.21
Mokėsi namuose, vėliau vienoje tėvo įsteigtų kalvinistų mokyklų.
1563 m., kai jaunajam kunigaikščiui
sukako keturiolika metų, šeima su auklėtoju jį išsiuntė eiti mokslų į užsienį.
Siekė aukštojo mokslo diplomo Leipcigo
akademijoje. Sugrįžęs į tėvynę perėjo
į katalikų tikėjimą. 1569 m. karaliaus
Zigmanto Augusto paskirtas LDK rūmų
maršalka.22 Respublikos valdovas Stepo- Vilniaus vyskupas, Krokuvos vyskupas,
nas Batoras paskyrė Radvilą Našlaitėlį kardinolas Jurgis Radvila. XVII a.
LDK didžiuoju maršalka.23
1583 m. kunigaikštis patraukė į kelionę. Aplankė Šventąją žemę ir Egiptą.
1586 m. paskirtas Trakų kaštelionu, vėliau Trakų vaivada, 1604 m. Zigmantas III
Vaza Radvilą Našlaitėlį paskyrė Vilniaus vaivada.24
Tai buvo antra po valdovo pagal svarbą pareigybė LDK. Daug metų praleido Nesvyžiuje. Mirė ten pat 1616 m., palaidotas savo paties funduotoje jėzuitų
bažnyčioje. Buvo vedęs Elžbietą Eufemiją Višniovecką, Volynės vaivados dukrą.
Ji pagimdė šešis sūnus ir tris dukteris.25
Radvila Našlaitėlis pastatė Nesvyžiaus ir Bialos mūro pilis, o Nesvyžiaus
miestui išrūpino Magdeburgo teises.
1589 m. Vilniaus vyskupas, Krokuvos vyskupas ir kardinolas Jurgis III Radvila savo tėvonines Salų ir Svėdasų valdas Ukmergės apskrityje už paskolintus
30 tūkst. lenkiškų auksinų metams išnuomojo Chelmo pakamariui Motiejui Konapackiui. Radvilos neįstengė grąžinti skolos ir valda buvo perduota M.Konapackiui.26
Dar esant gyvam Radvilai Našlaitėliui Salų ir Svėdasÿ valda buvo perleista jaunesniajam broliui Jurgiui. Jurgis Radvila gimė 1556 m. Lùkiškėse.27
Mokėsi Leipcigo akademijoje. Po tėvo mirties žymiausio to meto pamokslininko jėzuitų kunigo Petro Skargos dėka atsivertė į katalikybę. Pastarojo patartas
studijavo Romoje. Kai popiežiaus nuncijus jį įšventino į Vilniaus vyskupus,
jam tebuvo dvidešimt ketveri metai.
Labai artimi ryšiai vyskupą siejo su 21
Kotlubajus E. Radvilos ... p. 218.
karališka šeima. Jau būdamas kardi- 22 Ten pat, p. 219.
23
nolas, Krokuvoje krikštijo Zigmanto 24 Ten pat, p. 225.
Ten pat, p. 227.
III Vazos sūnų, karalaitį Vladislovą. 25 Ten pat, p. 230.
Paskutinius savo gyvenimo metus pra- 26 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.
... p. 20.
leido Romoje, ten po mirties 1600 m. 27 Kotlubajus E. Radvilos... p. 172.
28
Ten pat, p. 177.
palaidotas.28
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XVI a. Lenkijos ir Lietuvos valstybėje vyko žemės reforma. Valakų reformos
iniciatorė ir pagrindinė vykdytoja karališkose valdose buvo Zigmanto Senojo žmona italė Bona Sforca. Iš Lietuvos ponų su valakų sistema anksčiausiai susidūrė
Radvilos.29
Radvilos išmatavo savo lietuviškas dvarų žemes, tarp jų ir kunigaikštis
Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis jam priklaususias Svėdasų valdas.30 Matyti,
tuo pat metu valakų reforma vyko gretimame Salų dvare.
Kunigaikščiui Mikalojui Kristupui Radvilai priklausiusiuose Lebedžių ir
Chožovo dvaruose 1575 m. lažas nuo valakų buvo einamas 3 dienas per savaitę
visus metus. Kreiviuosê (Ukmergės apskrityje) privačiame kardinolo Jurgio Radvilos
dvare pagal 1585 m. inventorių, valstiečiai ėjo dirbti į dvarą „tris dienas per savaitę, o vasarą – tris dienas po du, kai derlius subręs, o dvi dienas – po vieną žmogų“.31
Vincas Kriaučiūnas savo knygoje rašo, kad tuo metu kaime įsigalėjo rėžių
sistema ir trilaukė sėjomaina.32
1631 –1632 m. LDK lauko etmonas Kristupas Radvila Salų ir Svėdasų valdas atpirko iš M. Konapackio sūnų Jono Karolio, Jokūbo Oktaviano ir Jurgio.33
Mūsų istorijoje ryškų pėdsaką paliko LDK lauko etmonas Kristupas II Rad
vila iš kunigaikščių Radvilų Biržų–Dubingių šakos. Jis aktyviai dalyvavo visuose
svarbiausiuose ano meto politiniuose ir kariniuose įvykiuose. Įspūdingas kunigaikščio laidotuves Svėdasuose aprašė lenkų istorikas Henrikas Visneris knygoje,
skirtoje lauko etmono sūnaus, LDK didžiojo etmono Jonušo Radvilos gyvenimui.34
Pasak Radvilų genealogo, Kristupas II Radvila buvo jaunesnysis kunigaikščio
Kristupo I ir Kotrynos Tenčinskos sūnus. Gimė 1585 m.35 Pradžios mokslus ėjo
Lietuvos kalvinistų mokyklose. Zigmanto III Vazos buvo paskirtas LDK lauko
etmonu. Tuo metu didžioji buožė priklausė Jonui Karoliui Chodkevičiui. Radvila
pasižymėjo gindamas kraštą nuo priešų, ypač Livonijos karo metu. 1606 m. vedė
Oną Kiškaitę iš Cechanoveco, Mstislavlio vaivados Stanislovo Kiškos ir Elžbietos
Sapiegaitės dukterį. Turėjo tris sūnus ir dvi dukteris.36
XVIII a. viduryje praskolintos Salos ėjo iš rankų į rankas: Kaminskiams,
Petkevičiams, Jablonskiams, Kušalevičiams. 1762 m. Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas kunigaikštis Mykolas Kazimieras Radvila metams užstatė Salas LDK
iždo raštininkui Martynui Morikoniui ir jo žmonai Aleksandrai Tyzenhauzaitei
(Benedikto Tyzenhauzo dukteriai, Antano Tyzenhauzo seseriai). Nuo tada valda
liko Morikonių rankose.37
Kunigaikštis Mykolas Kazimieras, dar vadintas Žuvele, paskutinis iš Radvilų
giminės valdęs Salas. Salos jam buvo
29
Ochmanskis J. Valakų reforma LDK didikų ir
viena iš daugelio plačiai nusidriekusių
bažnytinėse žemėse XVI a. antroje pusėje, Senoji
valdų.
Lietuva, Vilnius, 1996, p. 207.
Dvaro sodybos rūmų ansamblis 30 Ten pat, p. 209.
31
rezidencinį pobūdį įgijo tik XVIII a. 32 Ten pat, p. 217.
Kriaučiūnas V. Salos... p. 10.
antrojoje pusėje, didikų Morikonių val- 33 Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.
... p. 192.
dymo laikais.
34
Wisner H. Jonušas Radvila, Vilnius, 2000, p. 76, 77.
Kunigaikštis Radvila Žuvelė buvo 35 Kotlubajus E. Radvilos... p. 80.
Karolio Stanislovo Radvilos ir Onos 36 Ten pat, p. 109.
37
Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.
Sanguškaitės sūnus. Gimė 1702 m. Bia... p. 191.
los pilyje.38 Vaikystėje nuolatos gyveno 38 Kotlubajus E. Radvilos... p. 318.
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Bialos dvare, ten jį prižiūrėjo karybos mokslų mokytojas Kazimieras de Laturas.
Pastarasis buvo kažkada Karolio Stanislovo Radvilos pėstininkų pulko majoras,
vėliau tapo Nesvyžiaus klebonu. Laikai buvo neramūs. Vyko Šiaurės karas. Nuo
penkiolikos metų Radvila jau vadovavo petihorų vėliavai LDK kariuomenėje.
Tuo pačiu metu tęsė mokslus. 1721–1723 m. Radvila su keliais savo dvariškiais
keliavo po Europą. Kelionės metu dalyvavo Prancūzijos valdovo Liudviko XV
karūnacijos iškilmėse. Bekeliaudamas išmoko kalbų, užsienio dvaruose užmezgė
draugiškus ryšius, naudingus jo padėties didikui. 1724 m. pamilo ir vedė Uršulę
Višniovecką. Kai Vilniuje kunigaikštį išrinko Lietuvos Tribunolo maršalka, garsėjo
tuo, kad spręsdamas bylas, dažniausiai sutaikydavo abi konfliktuojančias puses.
Netrukus gavo LDK arklidininko pareigas.39
Po praūžusio Šiaurės karo su užsidegimu ėmėsi Nesvyžiaus pilies bei miesto
atstatymo reikalų. Iš Bialos į Nesvyžių perkėlė pagrindinę savo rezidenciją. 1734 m.
kaip patyręs rūmininkas gebėjo pelnyti naujojo valdovo Augusto II malonę ir
buvo paskirtas LDK rūmų maršalka.40 Kiek vėliau paskirtas LDK lauko etmonu,
Trakų kaštelionu.41 Pakeltas Trakų vaivada, 1742 m. gavo Lietuvos didžiąją buožę
ir Vilniaus vaivadiją.42
1753 m. neteko žmonos. Tačiau po nepilnų metų antrą kartą vedė. Antroji
žmona buvo kunigaikščio Leono našlė Ona Radvilienė iš Micelskių giminės. Mirė
Radvila Žuvelė 1762 m. Po metų, kas įprasta toje epochoje, buvo iškilmingai
palaidotas.43
Radvila Žuvelė biografų pristatomas kaip turtingiausias savo laikų Lenkijos
ir Lietuvos didikas. Mėgo iškilmingai gyventi, Lietuvoje buvo labai populiarus.
Garsėjo savo pamaldumu. Pirmoji žmona irgi pasižymėjo pamaldumu, buvo išsimokslinusi. Parašė keletą dramos veikalų. Rūpinosi pilies biblioteka. Jos iniciatyva
buvo puikiai įrengta rūmų spaustuvė. Antroji žmona mirė 1771 m. Iš antrosios
santuokos turėjo sūnų ir keturias dukteris.
Salas Radvilos valdė apie nepilnus du šimtus metų ir dvaro sodybinis ansamblis ilgą laiką buvo istoriniu miestelio centru. Priešpaskutinė Radvilos Žuvelės
duktė Marija Viktorija vėliau ištekėjo už grafo Benedikto Benjamino Morikonio,
vieno iš 1794 m. sukilimo vadovų Lietuvoje.44 Ilgus savo gyvenimo metus Marija
Viktorija praleido rezidencijoje Vilniuje ir Taujėnų dvare. Mirus kunigaikščiui
Radvilai Žuvelei Salos perėjo į didikų Morikonių rankas.

Dvaras 1762–1918 m. laikotarpiu
1762 m. Salų dvaras atiteko LDK iždo raštininkui Martynui Morikoniui
ir jo žmonai Aleksandrai Tyzenhauzaitei.45 Pastarasis buvo Kristupo Morikonio
Ukmergės apskrities pastalininko sūnus.
39
Kristupas Morikonis (žmona nežinoma) 40 Ten pat, p. 325.
Ten pat, p. 331.
turėjo tris sūnus: Pranciškų, Mykolą 41 Ten pat, p. 333.
Tadą, Martyną. Salos ir Tauj¸nų dva- 42 Ten pat, p. 337.
43
Ten pat, p. 341.
ras buvo jauniausiojo sūnaus Martyno 44 Ten pat, p. 340.
45
Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XVI–XVIII a.
nuosavybė.46
Kilminga didikų Morikonių šei- 46 ... p. 191.
Aftanazy R. Dzieja rezydenciji na dawnych kresach ...
ma atkeliavo iš Italijos, XVII a. gavo
p. 404
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LDK pilietybę (indigentą). Broliams Scipijonui ir Jonui Karoliui pilietybė buvo
pripažinta 1673 m. už jų dėdės Frediano
Morikonio nuopelnus Lietuvos kariuomenei.47
Morikoniai, kaip ir kiti, kurie
turėjo bei galėjo paveldėti nuosavybę, buvo herbo savininkai. Svetimšalių
Morikonių herbas išsaugojo vakarietišką
tradiciją – viena šeima, vienas herbas.48
Morikonių herbo kartušas – barokinis.
Perskelto skydo priekyje vaizduojamos
banguotos juostelės (upės), užpakalyje
sidabro fone – erelis (paukščių karalius,
heraldikoje, simbolizuojantis valdovus ir
dievus, rodo jėgą, valdžią, aštrų protą, Grafų Morikonių herbas
įžvalgumą, kilnumą). Du šalmai – dėl
etikos pasukti vienas į kitą, heraldikoje yra svarbesnis dešinėje pusėje. Šalmo
papuošalas dešinėje – šuo kurtas (žymi drąsą, jautrumą, ištikimą tarnybą). Šalmo
papuošalas kairėje – žmogaus galva (žymi garbę). Groteliniai šalmai vaizduojami
profiliu su keliais virbais. Šalmo kaklo papuošalas – medalionas. Šalmo karūnėlės – trijų lapų vainikai.
Nuo 1759 m. Martynas Morikonis buvo LDK iždo raštininku, 1771–1781 m.
laikotarpiu Ukmergės miesto seniūnu. Su Aleksandra Tyzenhauzaite turėjo du
sūnus: Benediktą Benjaminą ir Ignotą (mirusį 1823 m.). Salos ir Svėdasai priklausė
pastarajam Morikoniui.49
1777 m. Ignoto Morikonio dėdė Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) iš grafų
Pliaterių nupirko jam Bžesko teismo seniūno urėdą. Tuo pat metu grafas I. Morikonis buvo išrinktas Respublikos seimo pasiuntiniu. 1782 m. valdovo apdovanotas
šv. Stanislovo ordinu.50
Po A. Tyzenhauzo žlugimo, 1783 m., pardavė Bžesko teismo seniūno urėdą
kunigaikščiui Kazimierui Nestorui Sapiegai, o pats užėmė Ukmergės apskrities
teismo seniūno pareigybes, kurias išlaikė iki pat Lenkijos ir Lietuvos valstybės
žlugimo. Nuo 1790 m. buvo LDK iždo raštininkas. Matyt, aktyviai prisidėjo prie
1794 m. sukilimo rengimo, nes jo pavardė buvo minima įtariamųjų sąraše, kuris
buvo perduotas grafui Nikolajui Repninui.51
1794 m. balandžio 22 d. Rusijos imperatorienė Jekaterina II pastarąjį paskyrė
sukilimo slopinimo vadovu Lietuvoje. Prieš tai buvęs pasiuntinys Abiejų Tautų
Respublikoje (1763–1769) tarnavo Livonijos generalgubernatoriumi, 1795–1796 m.
buvo pirmuoju generalgubernatoriumi Lietuvoje. Sukilimo metu I. Morikonis atstovavo Ukmergės apskričiai.
Brolis Benediktas Benjaminas 47 Rimša E. Heraldika... p. 130.
Morikonis buvo vienas iš 1794 m. sukili- 48 Ten pat, p. 130.
49
Polski słownik biograficzny, Warszawa, 1977, t. XXII/1.
mo Lietuvoje vadovų. Kartu su Minsko 50 Ten pat, p. 21.
seniūnu grafu Mykolu Bžostausku ir 51 Ten pat, p. 22.
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Simonu Malevskiu paskyrė sukilimo organizatorių, radikaliajam sparnui priklausiusį
Vilniaus karo inžinerijos mokyklos viršininką Jokūbą Jasinskį (1759–1794) karinių
pajėgų vadu. Vėliau Tadas Kosciuška (1746–1817) pastarąjį pakėlė į generolus.52
1794 m. balandžio mėnesį sukilėliai iš rusų kariuomenės išvadavo Vilnių ir
sudarė savo vyriausybę – Lietuvos Tautinę Aukščiausią Tarybą. Kreiptasi į valstiečius raginant pradėti partizaninį karą prieš Rusijos kariuomenę, žadant suteikti
asmens laisvę. Grafas I. Morikonis dalyvavo sukilėlių kariuomenės veiksmuose
bandant užimti Daugpilio tvirtovę. Liepos mėnesį sukilėlių būrys, vadovaujamas
kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio, išžygiavo Infliantų kryptimi turėdamas tikslą
užimti Daugpilį. Dalinyje buvo 50 kavaleristų. M. K. Oginskis, palikęs Vilnių, per
Nemenčinę, Švenčionis žygiavo šiaurėn. Nužygiavus 30 mylių prie kunigaikščio
su savo būriais prisijungė trys sukilėlių kariuomenės generolai majorai, vienas
iš jų – Ukmergės apskričiai atstovavęs I. Morikonis. Pajėgos buvo sujungtos.
Sukilėliai turėjo 1 500 pėstininkų, 100 kavaleristų, 2 pabūklus. Karinė korpuso
parengtis buvo nekokia, kariai neapmokyti ir prastai aprengti. M. K. Oginskis,
supratęs, kad su tokia kariuomene nieko nelaimės, paliko juos Dusetose, o pats
su rinktine, 300 kavaleristų daliniu, pajudėjo Daugpilio link.53 Tačiau, matydamas,
kad be artilerijos pagalbos nepaims 500 žmonių įgulos ginamos tvirtovės, pasuko
atgal. Sukilėlių pajėgų pasirodymas šalia tvirtovės privertė rusų vadovybę duoti
pastiprinimui 3 000 pėstininkų. M. K. Oginskis sparčiu maršu per Dusetas, degindamas paskui save tiltus, žygiavo link sostinės. Tačiau greitai pasiekė žinia apie
Vilniaus kapituliaciją. Nematydamas kitos išeities, M. K. Oginskis paliko dalinį
I. Morikonio žinioje, o po to skubiai atsitraukė į generolo majoro T. Kosciuškos
stovyklą.54
Matyt, dėl tokios biografijos juo ypač pasitikėjo imperatorius Napoleonas
Bonapartas. 1812 m. liepos 1 d. I. Morikonis buvo paskirtas Ukmergės apskrities
paprefekčiu.55
Napoleonmečiu paprefekčiui priklausė vadovavimas žandarmerijai, pavieto
vidaus reikalų klausimai. 1812 m. Ukmergės apskrityje šiam pareigūnui buvo pavaldūs trys vachmistrai, aštuoni brigadieriai, trisdešimt aštuoni žandarai ir vienas
trimitininkas, iš viso penkiasdešimt vyrų. Žandarmerijoje tarnavo raiteliai ir pėstininkai. Paprefekčiais galėjo būti tik turtingi žemvaldžiai. Tarnaudavo nemokamai.
Broliai Morikoniai ne kartą turėjo aiškintis carinei administracijai, ar yra
lojalūs Rusijos valdžiai. Išlikęs Vilniaus gubernatoriaus 1812 m. gegužės 19 d.
raportas 1-osios rusų armijos vadui atskleidžia vieno tokio įvykio aplinkybes.
Benediktas Morikonis rašė savo pasiaiškinime, kad kapitonas Josifas Veisas jam
žinomas nuo jaunystės dienų. Pastarasis tarnavo pas brolį Ignotą. Praeitą vasarą
svečiavosi jo namuose tik vieną kartą, užsuko važiuodamas pro šalį. Jis negirdėjo
J. Veiso šnekant apie prancūzus. Nekalbėjo ir apie tai, kad jis iškils, o dvarininkas
grafas I. Morikonis vėl atgaus savo generolo antpečius ir iš pavaldinių suformuos
būrį, kad dabar nereikėtų mokėti mokesčių į Rusijos valstybės iždą. Kaip teigiama
raporte, J. Veisas – vietinis, persikrikštijęs į katalikų tikėjimą žydas. Buvo 52 Polski słownik biograficzny... p. 20.
53
Szyndler B. Powstanie Kosciuszkowskie... p. 243.
teistas aferoje už vogtų paveikslų par- 54 Ten pat, p. 244.
davinėjimą, bet nesurinkus pakankamai 55 Polski słownik biograficzny...
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įkalčių paleistas. Mėgdavo prisistatyti bajoru, nors dar 1764 m. teismas jį buvo
už tai nubaudęs. Raporto pabaigoje rašoma, kad dabar tas persikrikštijęs žydas
sėdi miesto kalėjime.56
1813 m. rusų karinės vadovybės Lietuvoje įsakymu grafas Adomas Chreptavičius surinko duomenis apie tuos lietuvius, kurie 1812 m. karo metu bendradarbiavo
su prancūzais Vilniaus ir kitose lietuviškose gubernijose. Pastarasis pranešė rusų
administracijai, kad Ukmergės apskrities paprefekčiu tuo metu buvo I. Morikonis.57
1813 m. sausio 2 d. Vilniaus gubernijos laikinoji vykdomoji komisija raportavo
Lietuvos kariniam gubernatoriui, kad Ukmergės apskrities iždininkas atsitraukiant
prancūzams pasiėmė svarbiausias knygas, iždą ir pabėgo į Upytę. Dabar nežinia,
kur yra. Apskrities paprefekčio I. Morikonio įsakymu dingo. Dingo ir Upytės
apskrities iždininkas.58
Iš tolesnio karinės gubernatūros susirašinėjimo aiškėja, kad kraštą užėmus
prancūzų kariuomenei buvo įvestos rinkliavos. O Ukmergės apskrities paprefektis,
jau rusų kariuomenei esant Vilniuje, suspėjo išsiųsti į Kionigsbergą ir ten perduoti
divizijos generolo Romualdo Giedraičio žinion minėtąjį iždą. Įsakyta gubernijos
valdybai paliepti, kad I. Morikonis grąžintų 36 295 zlotus ir 18 grašių valstybės
iždui.59
Lietuvos laikinosios komisijos vardu napoleonmečiu buvo įvestos malkų,
žvakių rinkliavos iš gyventojų kariuomenei bei rinkliava ligoninėms išlaikyti (arba
1 rb 13 kp) nuo dūmo. Surinkta gana įspūdinga suma. Paprefektis I. Morikonis
Ukmergės apskrityje surinko 36 295 zlotus ir 18 grašių. Iš viso Vilniaus gubernija
turėjo pristatyti 90 281 rb 35 kp. Vėl rusų kariuomenei užėmus Vilnių, gubernatorius generolas Aleksandras M. Rimskis-Korsakovas pavedė išieškoti šią sumą iš
vietos gyventojų. Malkos prancūzams buvo tiekiamos ir natūra, dvylika vyriškos
lyties asmenų turėjo pristatyti vieną kubą malkų.60
Minėto leidinio apie Vilnių ir kitas lietuviškas gubernijas 1812–1813 m. įvadinio straipsnio autorius teigia, kad atvirai priešiški Šiaurės Vakarų krašto piliečiai
ne tokie pavojingi carinei administracijai nei tie prancūzų šalininkai, kurie nors
išoriškai pasidavė valdžios globai, bet iš tikrųjų laikėsi peilio užantyje taktikos.
Tikindami, kad yra lojalūs rusų administracijai, iš tikrųjų slapta palaikė prancūzus.
Jie teikė prieglobstį visokiems Napoleono emisarams, tyčia skleidė prancūzams
palankius gandus. Steigė slaptus ginklų ir maisto atsargų sandėlius. Prisimenama,
kad vienas tokių veikėjų – dvarininkas I. Morikonis, kraštą jau užėmus rusų
kariuomenei, surinktas lėšas gebėjo nusiųsti paskui atsitraukiančias prancūzų
pajėgas. Pats valdžiai įrodinėjo, kad tai padaryta be jo žinios. Pasiekė, kad būtų
sustabdyta turto konfiskacija, kurią A. M. Rimskis-Korsakovas ruošėsi įvykdyti
Salose. Tokie veiksmai atseit darė blogą
įtaką valstiečiams, priklausiusiems nuo 56
Акты и документы архива Виленскaго, Ковенскaго
pronapoleoniškų pažiūrų dvarininkų,
и Гродненскaго генералгубернатоскaго управления,
61
относящиeсся и истории 1812–1813 г., В., 1912, t. 2,
bei kaitino atmosferą krašte.
II, c. 29.
Grafas Ignotas Morikonis buvo 57 Ten pat, II, c. 116.
ryški Apšvietos epochos asmenybė. Iš- 58 Ten pat, II, c. 114.
59
Ten pat, II, c. 122.
silavinęs, progresyvių pažiūrų bajoras. 60 Ten pat, I, c. 143.
1822 m. liepos 17 d. testamentu, be 61 Ten pat, I, c. 88.
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apdovanojimų bažnyčiai, savo valdose – Salose, Urboniškyje, Svėdasuose, Aleksandravėlėje – atleido valstiečius nuo visų įsiskolinimų dvarui. Užrašė 12 000 rb
valstiečių savišalpos kasai įsteigti. Kasos priedermė buvo ne tik pagalba valstiečiams, bet ir vaistinės, felčerio išlaikymas, pradžios mokyklos valstiečių vaikams
įkūrimas. Paskyrė 4 800 auksinų Vilniaus miesto ligoninėms išlaikyti. Paleido iš
baudžiavos penkis savo artimus tarnus. 1796 m. fundavo Aleksandravėlės bažnyčią. Grafo laidotuvių ceremonija įvyko 1823 m. rupjūčio 22 d. Palaidotas su
visomis prideramomis jo padėties didikui iškilmėmis Troškūnų miestelio bernardinų bažnyčioje.62
Grafas buvo vedęs Eleną Bilevičiūtę. Santuokoje turėjo sūnų Liucijoną ir
dvi dukteris. Ignoto Morikonio sūnus Liucijonas (1818–1893) buvo paskutinis iš
šios garbingos giminės, kuris valdė Salas ir Svėdasus. Kaip ir tėvas, pasižymėjo
patriotiškumu. Aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime prieš carinę Rusiją. Valdžios
buvo areštuotas. Keletą mėnesių kalėjo Vilniuje. Vėliau perkeltas į Kauną, ten
kalėjime praleido vienerius metus.63
Dėl neūkiškumo 1855 m. kovo mėnesį I. Morikonis Salas buvo priverstas
parduoti. Dvarą nupirko giminaitis, Rokiškio savininkas, grafas Reinoldijus Tyzenhauzas (1830–1881). Už dvarą grafas sumokėjo 250 000 carinių rublių. Nusipirkęs
nuosavybę, valstiečiams įvedė činčą. Gaudavo apie 14 000 rublių pelno per metus.64
Grafas I. Morikonis buvo vedęs tris kartus: Mariją Lopacinską, Liudviką
Ledochovską ir Elžbietą Monday. Turėjo septynetą vaikų: penkias dukras ir du
sūnus. Sūnus Pranciškus mirė 1853 m., Jonas – 1869 m. Po sukilimo pralaimėjimo, visai nusigyvenęs įsikūrė pradžioje Vilniuje, o vėliau Varšuvoje. Vertėsi
pedagoginiu darbu.65
XIX a. pirmojoje pusėje Salų dvaras, kai čia dar nuolat rezidavo grafų Morikonių šeima, buvo apylinkės gyvenimo centras. Rezidenciniuose rūmuose vykdavo
pokyliai, kurių metu grieždavo grafo Ignoto muzikos mokyklos orkestras. Užvažiuodavo su vizitu diduomenės atstovai, smulki vietos šlėkta. Kalbos sukdavosi
apie politiką, visuomenės gyvenimą, ūkį. Stambiajai bajorijai buvo įprasta keistis
literatūros kūriniais, mokslo veikalais, populiariais leidiniais apie agronomiją, ūkį.
Moterys keisdavosi madų žurnalais, kulinarijos vadovėliais, leidiniais apie parkų,
sodų sutvarkymą. Sodinukai, įdomesnių retų augalų daigai, sėklos taip pat būdavo
mainų objektas. Nuosavybei perėjus į R. Tyzenhauzo rankas, o vėliau seseriai, grafienei Marijai Aleksandrai Tyzenhauzaitei-Pšezdzeckienei, aktyvus gyvenimas apmirė.66
Pagrindinės savininkų rezidencijos buvo Rokiškyje ir Påstoviuose (dabar
Baltarusijos teritorija, keliolika kilometrų nuo Lietuvos sienos). Salų rezidencija
neteko savo išskirtinumo. Nuolatos gyveno tik dvaro administratorius su šeima
ir Salågirio miško prievaizdas. Šeimininkai pasirodydavo retai, pravažiuodami ar
su vizitu.67
XVII–XVIII a. Lenkijos ir Lietu- 62 Polski slownik biograficzny ... p. 21.
vos valstybėje vykęs feodalinių valdų 63 Aftanazy R. Dzieja Rezydenciji na dawnych kresach ...
p. 404.
koncentracijos procesas buvo parankus 64 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 179.
stambiu žemvaldžių Tyzenhauzų gi- 65 Aftanazy R. Dzieja rezydenciji na dawnych kresach ...
404.
minei. Jų nuosavybė telkėsi Gardine 66 p.
Ten pat.
ir Rokiškyje. Dar dabar Gardine yra 67 Ten pat, p. 405.
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išlikęs įspūdingas paminklas – Antano Tyzenhauzo teatras, pastatytas apie
1788 m. Šis teatras yra itališkos stilistikos – vandens lašo formos (architektas
Džuzepė de Sekas).68
XIX a. antrojoje pusėje Tyzenhauzų Rokiškio valda turėjo 24 617 dešimtinių žemės ir 15 palivarkų.69
XVI a. iš Livonijos imigravusių
Tyzenhauzų herbe pavaizduotas juodas
buivolas (kilmingumo, jėgos, silpnųjų globėjo simbolis) auksiniame lauke.
Herbo grotelinis šalmas – centre, vaizduojamas frontaliai su virbais. Riterių
turnyruose kadaise grotelinius šalmus
dėvėdavo kaudamiesi kalavijais ar kuokomis. Šalmas – plieno spalvos (melsva
spalva žymi grafo titulą). Šalmo kaklo
papuošalas – lotyniškas kryžius. Šalmo Grafų Tyzenhauzų herbas
karūna – lapų vainikas, virš jo – povo
plunksnos. Polonizacijai paveikus Tyzenhauzų herbui buvo suteiktas vardas pagal
herbo figūrą – Bawol (buivolas).70 Nors kaip ir kitų svetimšalių herbai, jų herbas
priklausė vienai giminei.
Salų dvaro valda 1857 – 1860 m. laikotarpio dalykiniuose dokumentuose
įvardijama kaip grafystė.71
Dar XVIII a. pabaigoje, LDK žemes prijungus prie Rusijos imperijos, atlikta
administracinė reforma. Suformuotos kelios lietuviškos gubernijos, kurios buvo
dalijamos į apskritis. Salos priklausė Ukmergės apskrities Andrióniškio valsčiaus
Svėdasų parapijai. Nuo 1843 m. Salos priklausė Kauno gubernijai.
Salų dvaras, atsidūręs grafų Tyzenhauzų rankose, buvo daug geriau valdomas nei Morikonių laikais. Sumanūs šeimininkai gebėjo pakelti ūkį ir ženkliai
padidinti pelną. Valda atiteko stipriam savininkui. Tuo metu dvarui priklausė
apie 300 valstiečių kiemų. Pakilo valstiečių šeimų gerovė. Rokiškio Tyzenhauzai
turėjo tvirtas pozicijas Lenkijos ir Lietuvos visuomenėje, o dar nuo Sofijos Tyzenhauzaitės draugystės su Rusijos imperatoriumi Aleksandru I laikų – paramą ir
užtarimą Sankt Peterburge. Grafai Tyzenhauzai priklausė vadinamajam liberalios
dvarininkijos sparnui. Šeima ne tik sumaniai ūkininkavo, bet ir reiškėsi krašto
politiniame, visuomeniniame gyvenime, domėjosi mokslu, menine kūrybą, kolekcionavo. Tai teigiamai veikė šio Lietuvos regiono gyvenimą. Kraštas garsėjo pagarba
švietimui, mokslui, kultūrai. Iš čia kilo
68
Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija, Vilnius,
daug Lietuvai pasidarbavusių žmonių.
2005, p. 385.
Po R. Tyzenhauzo mirties 1881 m. Salos 69 Aftanazy R. Dzieja rezydenciji na dawnych kresach ...
atiteko turtingai, išsilavinusiai grafienei 70 p. 365.
Rimša E. Heraldika ... p. 140.
Marijai Tyzenhauzaitei-Pšezdzeckienei, 71 Salų dvaro ūkinės veiklos dokumentai, RKM,
4019/R–VII–6334.
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literato, mokslininko Aleksandro Pšezdzeckio našlei. Pastaroji garsėjo dailininkės
talentu ir įtaka visuomenei.
Salų, Rokiškio ir kt. dvarų savininkė M. Tyzenhauzaitė-Pšezdzeckienė gimė
1823 m. lapkričio 13 d. Pastoviuose. Konstantino Tyzenhauzo (1786–1853) duktė.
K. Tyzenhauzas 1812 m. kartu su tėvu ir broliu Rudolfu tarnavo prancūzų kariuomenėje. Išgarsėjo kaip mokslininkas ornitologas. Motina – Valerija Vankavičiūtė-Tyzenhauzienė. Vaikystėje mažąją Mariją mokė privati mokytoja namuose.
Piešti, muzikuoti mokė pats tėvas. 1841 m. Pastoviuose jaunoji panelė susižadėjo
su grafu Aleksandru Pšezdzeckiu, ką tik pradėjusiu garsėti literatu.72
Apie pusantrų metų jauna pora bendravo laiškais. Sužadėtinis retai galėdavo
ištaikyti viešnages Pastoviuose. A. Pšezdzeckio laiškus pusseserei pirmasis perskaitydavo jos griežtas tėvas. Kadangi jaunuolių porą siejo kraujo giminystės ryšys,
gana ilgai teko laukti sutikimo vedyboms iš Vatikano. 1842 m. spalio mėnesio
pabaigoje sutuoktuvės įvyko Varšuvoje, jaunosios močiutės, grafienės Marijanos
Pšezdzeckaitės-Tyzenhauzienės namuose.73
Netrukus jaunoji ponia įsitraukė į aktyvų Varšuvos aukštuomenės gyvenimą,
prie kurio jau seniai buvo įpratęs grafas Aleksandras. Greitai pradėjo ryškėti jos
meniniai gabumai. Ketverius metus (1845–1849) kartu su vyru praleido Italijoje.
Užmezgė glaudžius ryšius su tenykšte įvairiataute menininkų kolonija. Didelę
įtaką jos tapybai darė žymiausias XIX a. prancūzų romantizmo atstovas Eugenijus Delekrua (1798–1863) ir Horacijus Vernė (1789–1863). Tai žinomas prancūzų
tapytojas ir grafikas, Prancūzijos dailės akademijos Romoje rektorius (1829–1830).
Ankstyvajam pastarojo kūrybos laikotarpiui būdinga klasicistinė maniera. Versalio muziejui nutapė Napoleono Bonaparto mūšių ir Alžyro karo scenas. Vėliau
jo kūrybai didelę įtaką darė besiformuojantis romantizmas. Tapė daug portretų,
žanrinių kompozicijų Oriento temomis, siužetų tam teikė kelionės po Alžyrą ir
Palestiną. Lenkų poetas Cyprianas Norvydas vertino M. Tyzenhauzaitės kūrybinį
talentą, palaikė su ja glaudžius asmeninius ryšius. Gyvendama Romoje ir Neapolyje ji gerino savo kaip piešėjos įgūdžius, samdėsi pedagogus, taip pat tobulino
meistriškumą kopijuodama senųjų meistrų kūrinius. Grįžusi iš kelionės po Italiją
eksponavo savo drobes Varšuvos galerijose.74
1852–1863 m. laikotarpiu gyveno Paryžiuje. Jėgas paskyrė dviejų sūnų –
Konstantino ir Gustavo išsimokslinimui. Dailininkės miniatiūrų albumą su Žemaitijos katalikų bažnyčių bei vienuolynų vaizdais turi Vatikano biblioteka. Kažkada
autorė jį padovanojo popiežiui Leonui XIII.75
Daug metų M. Tyzenhauzaitė dirbo miniatiūrinės tapybos žanre. Taip pat
tapė Lenkijos ir Lietuvos valdovų, etmonų, žymių mokslininkų portretus, šventųjų
paveikslus. 1871 m. mirė jos vyras. Žinomas publicistas, rašytojas, mokslininkas istorikas paliko gausų kūrybinį, mokslinį palikimą, archyvą, labai turtingą
biblioteką. Devyniolika savo, kaip našlės, gyvenimo metų paskyrė tarnavimui
visuomenei, labdarai. Ant gležnų savo pečių perėmė vyro literatūrinės kūrybos
bei mokslo darbų leidimą. Po brolio 72
Polski słownik biograficzny ... p. 44.
R. Tyzenhauzo mirties tapo išties labai 73 Ten pat.
74
turtinga moterimi. Nors savo elgsena, 75 Ten pat.
Ten pat.
išore buvo labai kukli, paprasta, inte- 76 Ten pat.
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ligentiška. Daug pastangų dėjo katalikybės puoselėjimui lietuviškose gubernijose.
Savo lėšomis rėmė keletą bažnyčių Varšuvoje: Šv. Aleksandro, Šv. Petro ir Povilo,
Visų Šventųjų.76
Vilniuje dosniai šelpė kelias medicinos įstaigas. Mirė Varšuvoje 1890 m. gegužės 5 d. Palaidota Varšuvoje, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, pačios funduotoje
koplyčioje. Po Antrojo pasaulinio karo grafienės M. Tyzenhauzaitės palaikai buvo
perlaidoti Brodno kapinėse.77
Dvarus buvusioje LDK teritorijoje: Pastoviuose, Kamajuose, Salose, Kurše,
daug turto Podolėje (vyras A. Pšezdzeckis buvo kilęs iš Ukrainos) paveldėjo sūnus Konstantinas.78
Kurše, Laismužėje, jis pastatė neogotikinę pilį (sugriautą 1915 m.). Varšuvoje
su didele ištaiga įruošė naujus rūmus. Tai buvo labai apsišvietęs žmogus, patriotas, menų ir mokslų mecenatas, Varšuvos greitosios pagalbos stoties įkūrėjas.79
Pšezdzeckiai herbo Roch savininkai.
Grafas Konstantinas Pšezdzeckis gimė 1846 m. birželio 10 d. Neapolyje.
Mokėsi namuose, vėliau Prancūzijoje, Vokietijoje. Varšuvoje 1870 m. birželio 14 d.
vedė aristokratę Elžbietą Plater-Zyberk (1844–1907).80
Jauna šeima daug keliavo po Europą. Nuolatos gyveno Krokuvoje. Visuomenėje buvo vertinamas kaip archeologas, menų globėjas. Jokių administracinių
postų neužėmė. Paveldėjo labai vertingą tėvo biblioteką, Lenkijos ir Lietuvos
valstybės istorijos archyvistikos rinkinį. Talentais garsėjo kaip ir tėvas Aleksandras
Pšezdzeckis. Po A. Pšezdzeckio mirties pabaigė leisti lenkų karininko Jano Dlugošo istorinį palikimą.81 Savo lėšomis pabaigė leisti tėvo pradėtą seriją Jogailaičiai
XVI a., dalį savo labai vertingo senienų rinkinio perdavė tuo metu besikuriančiam
Lenkijos archeologijos muziejui. Rėmė Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovų palaikų antropologinius tyrinėjimus. Grafo lėšomis buvo restauruoti karalių karstai.82
Nuo 1888 m. buvo Poznanės mokslo bičiulių draugijos narys. 1892 m. įkūrė Varšuvos greitąją medicinos pagalbą.83 Turėjo literato ambicijų bei žurnalisto
gebėjimų. Krokuvos Jogailaičių bibliotekoje yra saugomos surinktos visos jo publikacijos. Gyvenimo saulėlydyje daug bendravo su garsiu lenkų rašytoju Julijumi
Sinkevičiumi. Mirė Varšuvoje 1897 m. vasario 10 d. Palaidotas – Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje.84
Santuokoje su Elžbieta Plater-Zyberk turėjo šiuos vaikus: Juozą (1872–1956),
Pastovių dvaro paveldėtoją, kuris mirė nevedęs Šveicarijoje, Mariją Liudviką
(1874–?), Eleną (1875–1966), Joną (1874–1944), kuris paveldėjo Rokiškį, Konstantiną,
Steponą, Reinoldijų.85 Jauniausias Konstantino Pšezdzeckio sūnus Reinoldijus Lietuvoje paveldėjo Kamajus, Salas, Tyzenhauzą Kurše ir turtingą šeimos biblioteką.86
Paskutinis Salų dvaro savininkas
77
grafas Reinoldijus Pšezdzeckis buvo 78 Ten pat.
Ten pat, p. 58.
diplomatas, istorikas. Gimė Rokiškyje 79 Ten pat.
80
1884 m. liepos 26 d. Vaikystėje jam 81 Ten pat.
Ten pat.
didelę įtaką savo asmenybės žavesiu, 82 Ten pat.
erudicija darė močiutė Marija Tyzen- 83 Ten pat.
84
Ten pat.
hauzaitė. Mokėsi namuose. Jaunystėje 85 Ten pat.
gerai pažinojo Peterburgo aukštuome- 86 Ten pat.
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nės gyvenimą. Daug keliavo po Europą. 1911 m. tapo Maltos ordino kavalieriumi. Po 1918 m. ilgą laiką dirbo Lenkijos Respublikos diplomatinėje tarnyboje.
Pasirinkti šį veiklos barą paskatino brolis Steponas, žinomas lenkų diplomatas.
Amžininkai grafą Reinoldijų vertino kaip labai taktišką ir švelnų žmogų. Buvo
nevedęs.87 Monumentalios monografijos prancūzų kalba apie LLV diplomatiją
autorius (Diplomatie et protocole la cour de Pologne, Paris, 1934, 2 t.), taip pat parašė dvi knygas apie jam brangius Vilniaus ir Varšuvos miestus. Mirė Lozanoje
1955 m., ten ir palaidotas.88
Kokia nuosavybė priklausė grafui Reinoldijui Pšezdzeckiui Salose? Išliko
žemės reformos laikotarpio dokumentai. Dvarininkams įstatymo buvo numatyta
palikti tik po 80 ha žemės viename dvare. Gyvendamas Lenkijoje R. Pšezdzeckis
ne vieną kartą per įvairius įgaliotus asmenis kreipėsi į tuometinę Lietuvos valdžią.
Siekė, kad jam būtų išmokėta kompensacija pinigais ar atiduota mišku dėl patirtų
nuostolių už valstybės nusavintą žemę bei mišką.89
1934–1935 m. per savo įgaliotą advokatą Rapolą Skipitį (pastarasis 1920–
1922 m. buvo vidaus reikalų ministru, 1923–1926 m. Lietuvos Seimo nariu), gyvenusį Kaune, kreipėsi į tuometinį žemės ūkio ministrą, kad leistų už kiekvieną
šimtą hektarų nusavintos žemės nusikirsti vieną hektarą miško. Be to, prašė
išsiaiškinti tikrą nusavintos žemės ir miško plotą Lietuvos teritorijoje. Savininko
teigimu turėjo būti nusavinta apie 8 000 ha. 1938 m. rugpjūčio 20 d. žemės ūkio
ministras Juozas Tūbelis, remdamasis žemės reformos įstatymu, įgaliojo R. Pšezdzeckio patikėtinį Vladą Bichnevičių, gyvenusį Rokiškio apskrityje, Panemunėlio
dvare, iš 1939 m. valstybės biudžeto atsiimti grynais pinigais 148 170 litų kaip
kompensaciją už nusavintą turtą.90
Pagal kitus šaltinius XIX a. pab.–XX a. pr. savininkai dvarą nuomojo Pulauskams, vėliau Komarams.91
Pirmojo pasaulinio karo metu ties Šetekšnos upe ilgai buvo sustojęs frontas. Rusai buvo įsitvirtinę kairiajame Šetekšnos krante. Vokiečiai stipria artilerijos
ugnimi sudegino Guči¿nų kaimą, nukentėjo Salų bažnyčia ir nežymiai kai kurie
dvaro pastatai.92
Po nepriklausomybės paskelbimo Salų dvaro rūmuose įkurta Žemesnioji
žemės ūkio mokykla. Rūmų ansamblis Dviragio ežero pakrantėje buvo atiduotas
Lietuvos valstybės ateitį kuriančiam jaunimui.
XX a. 3–4 dešimtmetyje Lietuvoje po kelių šimtmečių pertraukos įvyko gana
skaudus socialinis lūžis – kaimo modernėjimas, prasidėjęs dar XIX a. antrojoje
pusėje, kai po baudžiavos panaikinimo žmonės gavo žemės. Tada kaimas buvo
pradėtas dalyti į vienkiemius. Procesas paspartėjo atgavus Lietuvai nepriklausomybę
ir pradėjus radikalią žemės reformą. Tautinė valstybė sudarė sąlygas formuotis
moderniai lietuvių tautai. Panašiai kaip daugumos Vidurio ir Rytų Europos tautų,
lietuvių nacionalizmas gimė etniniu,
87
kultūriniu, bet ne pilietinių vertybių 88 Ten pat, p. 64.
Ten pat.
pagrindu. Kaip tik dėl to tautos forma- 89 Reinoldijaus Pšezdzeckio žemės ir miško nuosavybės dokumentai, LVIA, f. 1248–1/338/3.
vimosi procese kultūriškai sulenkėjusiai
90
Ten pat.
bajorijai nebeatsirado vietos. Ji visai lo- 91 Kriaučiūnas V. Salos ... p. 30.
giškai pradėjo suvokti save kaip tautos 92 Ten pat, p. 40.
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Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo išduotas pažymėjimas apie žemės reformos metu Rokiškio
apskrityje iš R. Pšezdzeckio nusavintą žemę (faksimilė). 1927 m.

dalį, atmesdama dvigubo identiteto gente lituani, natione poloni pirmąjį komponentą.
Dauguma stambiosios bajorijos nutraukė savo ryšius su lietuvių tauta, liko ištikima
Lenkijai ir jos siekiams. Vadinamoji Kauno Lietuva buvo jiems svetima. Kelią nuo
Lietuvos valstybės patriotų iki jai svetimų ar net priešiškai nusiteikusių žmonių
praėjo daugelis bajorijos šeimų, ne išimtis buvo ir grafai Pšezdzeckiai.

Pabaigos žodis
Visi šiame straipsnyje suminėti faktai liudija Salų dvarą buvus svarbiu
visuomeninio gyvenimo kultūros židiniu, ūkinės veiklos centru. Dvaro savininkų
veikla, jų nuopelnai Lenkijos ir Lietuvos valstybei, ryšiai su 1794 m., 1863 m.
sukilėliais, dalyvavimas 1812 m. politiniuose kariniuose įvykiuose buvo svarbūs
ne tik Kamajų valsčiaus gyvenimui. Patys žymiausi kunigaikščių Radvilų, grafų
Morikonių, Tyzenhauzų, Pšezdzeckių giminių atstovai buvo iškilūs savo valstybės
patriotai, jos gynėjai, krikščioniškų vertybių sergėtojai bei puoselėtojai.
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Iš Petrošiškio dvaro praeities
Kazys Misius

1690 m. Ukmergºs apskrities dūmų surašyme nurodyta, kad Tyzenhauzo
Rõkiškio ir Skrobiškio dvarai su priklausiniais turi 278 dūmus (kiemus). Leidinį
rengęs Andriejus Rachuba pastabose patikslino, kad minėtų valdų savininkas buvo
Naugardùko vaivada Steponas Tyzenhauzas, ir nurodė, kas tiems dvarams dar
priklausė. Tarp 6 vietovių paminėtas ir Petrõšiškis (Pietraszyszki).1 Tai šiuo metu
aptiktais duomenimis būtų pirmas Petrošiškio paminėjimas.
1775 m. dūmų surašyme Kamajÿ parapijoje taip pat yra įrašytas Tyzenhauzų
įkeisto Skrobiškio dvaro Petrošiškio palivarkas.2 Šioje knygoje skelbiamame Kamajų parapijos aprašyme planuojamam Vilniaus vyskupijos žemėlapiui nurodomas
Petriõšiškio ežeras ir to paties pavadinimo Tyzenhauzo palivarkas.
XIX a. pradžioje Kamajų dvarą nupirko Ignas Tyzenhauzas. Rokiškio ir
Kamajų dvarai atsidūrė vieno savininko rankose. Tikėtina, kad dėl patogesnio
administravimo Petrošiškio palivarkas buvo prijungtas prie Kamajų dvaro. 1830 m.
Kamajų bažnyčios vizitacijoje pateiktas ir tos parapijos gyvenviečių sąrašas. Jame
Petrošiškio palivarkas nurodytas priklausantis Tyzenhauzų Kamajų dvarui.3
Apie 1855 m. Rokiškio dvaro savininkas Reinoldas Tyzenhauzas nupirko
ir Salų dvarą. Tikėtina, kad 1861 m., naikinant baudžiavą, ar dar 1846–1847 m.,
privačiuose dvaruose įvedant privalomuosius inventorius, buvo suformuota apie
213 ha Petrošiškio valda. Kamajų ir Salų dvarams perėjus į vienas rankas, nurodoma, kad Petrošiškio palivarkas priklausė Salų dvarui. Nors iki XX a. Petrošiškis
vadinamas palivarku, tačiau faktiškai buvo dvaras, atskirai nuomojamas įvairiems
asmenims. Mirus Reinoldui Tyzenhauzui, 1881 m. Kamajų ir kiti dvarai atiteko
Marijai Tyzenhauzaitei-Pšezdzeckienei. 1881 m. Kauno gubernijos žemvaldžių sąraše
pažymėta, kad Marija Pšezdzeckienė gyvena Varšuvoje, o savo dvarus nuomoja.4
Janina Stuokaitė šioje knygoje skelbiamame rašinyje apie Salų dvarą nurodo,
kad 1890 m. mirus M. Pšezdzeckienei, Kamajų, Salų, Rokiškio dvarus ir daugybę
kitų valdų paveldėjo jos sūnus Konstantinas Pšezdzeckis, kuris mirė 1897 m. Praėjus
net dešimtmečiui, pagaliau jo vaikai Juozapas, Steponas, Konstantinas, Reinoldas,
Elena susitarė ir 1907 m. spalio 12 (25) d. Kaune notariniu aktu pasidalijo tėvo
palikimą. Nesigilinant į milžiniškus Pšezdzeckių turtus, jų dalybas, galima paminėti, kad Kamajai, Petrošiškis ir Salos
1
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego
atiteko Reinoldui Pšezdzeckiui.5
Księstwa Litewskiego. Wojewódstwo wileńskie 1690 r.,
Apie Petrošiškio dvaro ūkinę veiWarszawa, 1898, s. 256.
klą, jo pastatus konkrečių žinių aptikti 2 1775 m. Ukmergės aps. dūmų surašymo žinios,
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA),
nepavyko. Nesužinota, kada pastatytas
SA–18584, l. 137.
mūrinis dvaro gyvenamasis namas. Pet 3 1830 m. Kamajų bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 241, l. 591.
rošiškio dvaro (palivarko) nuomininkas
4
Алфавитный список землевладельцев Ковенской губер
1905 m. (gal ir anksčiau) rėmė lietuvių
нии, Ковно, 1882, с. 255.
kultūrinę veiklą. Rašinyje apie 1905 me- 5 1907 10 12 notaro patvirtintas Pšezdzeckių valdų
dalybų akto nuorašas, Lietuvos centrinis valstybės
tus Kamajų valsčiuje, minimas 1905 m.
archyvas (toliau – LCVA), f. 1248, ap. 1, b. 338,
birželio 27 (liepos 10) d. Petrošiškio
l. 30, 34.
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palivarko kluone rengtas lietuviškas vakaras su vaidinimu, kuriam neturėta valdžios leidimo. Jaunimas pasipriešino atvykusiam Kamajų policijos uriadnikui ir
šis turėjo bėgti.
Jau 1920 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Steigiamasis seimas priėmė
Žemės reformos įvedamąjį įstatymą. Pradėta ruoštis praktiškai vykdyti žemės reformą. Vietose žemės reformą vykdė apskričių žemių tvarkytojo įstaigos. Nurodžius
Žemės ūkio departamentui, 1921 m. balandžio 1 d. Petrošiškio dvaras perimtas
valstybės globon. Perėmimo akte surašyta 10 arklių ir 28 vienetai žemės ūkio
inventoriaus: vežimai, rogės, plūgai, akėčios, žolės ir dobilų pjovimo, grėbimo,
kūlimo mašinos, dešimtainės svarstyklės ir kita. Dvarui neatlyginta už 1920 m.
rekvizuotus javus, šieną, bulves, raguočius. Surašyti dvaro pastatai. Dvare rasta
140 senų sienojų.6
Tiktai 1922 m. balandžio 3 d. paskelbtas galutinis Žemės reformos įstatymas.
Įstatymas numatė, kad žemės savininkams paliekama tiktai 80 ha žemės, o likusi turi pereiti valstybės žinion žemės reformos reikalams. Minėtame įstatyme
buvo punktas, kad asmenims, veikusiems prieš Lietuvos valstybę, žemės norma
nepaliekama.
Vykdant Žemės reformos įstatymą pirmiausia stengtasi perimti stambiųjų
žemvaldžių žemes. Buvo žinoma, kad Reinoldas Pšezdzeckis kurį laiką tarnavo
Lenkijos kariuomenėje, o vėliau dirbo tos valstybės Vidaus reikalų ministerijoje,
buvo Lenkijos pilietis. Todėl dar 1923 m. sausio mėn. Rokiškio apskr. Žemės reformos komisija nutarė R. Pšezdzeckiui, kaip asmeniui, veikusiam prieš Lietuvos
nepriklausomybę, taikyti Žemės reformos įstatymo e punktą.7
1923 m. pabaigoje Rokiškio apskr. Žemės tvarkytojo įstaiga pardavė iš
varžytinių Petrošiškio dvaro minėtus senus sienojus, apgriautą tvartą ir daržinę.8
Pagaliau 1924 m. rugsėjo 16 d. Petrošiškio dvaras perimtas valstybės žinion.
Paimta 162 ha žemės su likusiu dvaro centru, prie kurio buvo sodas. Jame augo
121 obelis, 9 kriaušės, 25 slyvos ir vyšnios. Miškų departamentas iš šio dvaro
nusavino 50,7 ha miško. Perėmimo akte surašyti šie dvaro pastatai:
1. Gyvenamasis namas, mūrinis, dengtas čerpėmis, apšiuręs,
jo ilgis 16,4, plotis 9,2, o sienų aukštis 3,2 m;
2. Gyvenamasis namas, medinis, dengtas gontais, blogos būk
lės. Jo dydis 13,8x7,45x2,6 m;
3. Gyvenamasis namas, medinis, dengtas gontais, blogos būk
lės, su tvarteliu po vienu stogu. Jo dydis 23,2x5,8x2,55 m;
4. Svirnas, medinis, dengtas gontais, apleistas, 19x5,3x2,6 m
dydžio;
5. Pirtis, medinė, dengta gontais, būklė
6
bloga, 7,2x4,84x2,2 m dydžio;
1921 04 01 aktas apie Petrošiškio dvaro perėmimą
valstybės globon, LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 1816,
6. Ledainė (rūsys), akmenų mūro,
l. 11–12.
7
8x4 m, sienų aukštis nenurodytas;
1923 01 16 Rokiškio aps. Žemės reformos komisijos
7. Obuolių sandėlis, medinis, dengtas 8 nutarimas, LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 1653, l. 27.
1923 12 11 komisijos dėl Petrošiškio dvaro medienos
gontais, blogos būklės 3,45x3,45x
pardavimo aktas, LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 1816,
l. 46-48.
1,90 m;
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8. Klojimas su maniežu, medinis, senas, stogas gontų, jo dydis
40x14,44x4 m;
9. Daržinė, iš lentų, stogas gontų, nurodyta, kad būklė gera,
28,5x9,4x4 m dydžio;
10. Tvartas, medinis, dengtas gontais, sutrešęs, 21,25x14x2,9 m
dydžio.9
Be išvardinto turto, perimto Rokiškio apskrities žemės tvarkytojo įstaigos,
atskirai Miškų departamentas iš šio dvaro dar nusavino 50,7 ha miško.10
Apie 88 ha Petrošiškio dvaro žemės perduota naujakuriams. Dar 1924 m.
suformuotas 74 ha Petrošiškio dvaro centras ir teikiamas parduoti iš varžytinių.
Pradinė šio centro kaina nustatyta 35 tūkst. litų.11
Tą centrą iš varžytinių 1925 m. balandžio mėn. nupirko inžinierius Aleksandras Putrimas. Prašyme jam palikti užsėtus rugius naujasis savininkas skundėsi, kad pastaraisiais metais nuomininkai į Petrošiškio dvaro dirvas neveždavo
mėšlo, o jį tiesiog parduodavo kitiems ūkininkams. Todėl nualintų dvaro žemių
derlingumas būdavo blogesnis negu aplinkinių valstiečių.12
Lietuvai praradus valstybingumą, jau 1940 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinė
žemės reformos komisija pakartotinai svarstė žemės normos iki 30 ha palikimo
Rokiškio apskrities dvaruose klausimą. Petrošiškio dvaro savininkui A. Putrimui
patvirtintas ankstesnis sprendimas – jam žemės visai nepalikti.13 Faktiškai Petrošiškio dvaras buvo konfiskuotas.
Apie pokario metų dvarus Vilniaus dokumentų saugyklose žinių beveik
nėra. Bene dar 1988 m. apleistą Petrošiškio dvarą įsigijo Irmantas Tarvydis. Rokiškio rajono spaudos žiniomis 2015 m. I. Tarvydžiui už kultūros puoselėjimą
buvo įteiktas Rokiškio rajono sidabro ženklas.

1924 09 16 Petrošiškio dvaro valstybės žinion
perėmimo aktas, ten pat, l. 2–3.
10
Žinios apie R. Pšezdzeckio nusavintus miškus,
LCVA, f. 1248, ap. 1, b. 338, l. 49.
11
Žinios apie 1924 m. numatomus parduoti dvarų
centrus, LCVA, f. 1247, ap. 4, b. 480, l. 86–87.
12
1925 06 06 A. Putrimo prašymas Žemės reformos
valdybai, žr. 6 nuorodą, l. 19.
13
Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai
1940 m., Vilnius, 1976, p. 57, 158.
9
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1863 metų sukilimo įvykiai Kamajų apylinkėse
Bronius Deksnys*

Atvykę į Salâs, sukilėliai buvo sutikti su iškilminga bažnytine procesija.
Cituodamas įvykių liudytojų pasakojimus, lietuvių išeivijos istorikas Kostas Jurgėla rašė:
„Artėjant prie kurio nors kaimo ar miestelio, pirmiausia buvo siunčiami raiteliai pranešti
apie dalinio artėjimą. Bažnyčiose sugausdavo varpai, klebonas išeidavo apsirengęs iškilmių
rūbais, o paskui jį žmonių minios procesija su vėliavomis. <...> Vidury moterų verksmo
ir palaiminimų, buvo žygiuojama į bažnyčią, kur sukilėliai buvo sveikinami iškilmingu
„Te Deum“. <...> Salose kaimo vaikai apsupo vadą (Sierakauską) ir po kojomis jam bėrė
laukines pavasarines gėles ir ajerą.“1
Antano Mackevičiaus vadovaujama sukilėlių kolona, Salosê atsiskyrusi nuo
Sierakausko vedamų sukilėlių, atžygiavo į Kåmajus. Apie jų buvimą Kamajuosê
sužinome iš Kauno gubernijos karinio viršininko pranešimo Vilniaus generalgubernatoriui, kuriuo buvo paskirtas generolas Michailas Muravjovas, pakeitęs nepakankamai ryžtingą Nazimovą. Dėl drastiškų veiksmų, gausybės mirties nuosprendžių
sukilėliams, kur Muravjovo įsakymu sušaudymas buvo pakeičiamas pakorimu,
Lietuvos ir Lenkijos visuomenėje Muravjovas įsitvirtino Koriko pravarde. Taigi
Kauno gubernijos karinis viršininkas rašė naujajam generalgubernatoriui, kad
1863 metų gegužės 1 dieną, apie dešimtą valandą vakaro, penki šimtai dalgiais,
šautuvais, pistoletais ir kardais ginkluotų maištininkų atvyko į Kamajus. Jie suėmė vietinį tūkstantininką ir laikė jį visą naktį ir kitą dieną. Rytojaus dieną po
vidurdienio maištininkų viršininkas, surinkęs tūkstantininko dokumentus, liepė
juos sudeginti. Patį tūkstantininką sukilėliai nusivedė į savo stovyklą ir grasino
jį pakarsią. Tačiau vakare jis buvo paleistas.
Pagal karinio viršininko pranešimą, sukilėliai iš Kamajų išžygiavę į Rokiškį
ir gegužės 3-osios vakarą jau pasiekę miestą. Pakeliui į Rokiškį jie sulaikę sutiktą
policijos tardytoją Slepkovskį, kuris tarnybos reikalais keliavo iš Rokiškio į Kamajus. Po ištardymo Slepkovskis gavo lenkiškai parašytą ir Mackevičiaus pasirašytą
leidimą keliauti toliau. Tarp sukilėlių Slepkovskis pastebėjo šautuvu ginkluotą
batsiuvį iš Rokiškio Musnicką. Matė jis sukilėlių dalinyje ir Dusetÿ, Padusetės
bei Skåpiškio bendruomenių valstiečių.
* * *
Ona Maksimaitienė**

Zarasÿ apskrityje balandžio mėn.
sukilėlius organizavo Kazimieras Lukošiūnas.2 Surinkęs Dusetÿ apylinkėse
apie 70 žmonių, Lukošiūnas prisijungė
Kamajuose prie A. Mackevičiaus kolo-

* Ištrauka iš: Deksnys B. 1863 metų sukilėlių žygis
per Rokiškio kraštą, Naujoji Romuva, 2009, nr. 3,
p. 48, 49.
1
Jurgėla K. Lietuvos sukilimas 1862–1964 metais,
Bostonas, 1970, p. 331.
** Ištraukos iš: Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m., Vilnius, 1969, p. 154–155,
224, 240
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nos, vykstančios Bíržų link, dalyvavo kautynėse prie Šniùrkiškių, o po pralaimėjimo
sugrįžo į Dusetų apylinkes. Gegužės 24 (senuoju stiliumi 12) d. jo būrys įžengė
į Dusetų miestelį ir buvo gyventojų iškilmingai sutiktas. Tą pačią dieną sukilėliai
užpuolė valsčiaus valdybą, sunaikino raštus, sukapojo caro portretą, paėmė kasos
pinigus. Liepos 11 (birželio 29) d. Lukošiūno būrys kovėsi su atvykusiu iš Zarasų pulk. Šolco vadovaujamu eskadronu ulonų ir kuopa pėstininkų. Po trumpo
susirėmimo prie Dusetų, Barãukos miške, Lukošiūno raiteliai, apie 150 žmonių,
traukėsi Kamajų link. Ulonai vijosi ir liepos 12 (birželio 30) d. prie Kamajų vėl
įvyko susirėmimas. Sukilėliai, nulipę nuo arklių, pradėjo šaudyti į besivejančius
ulonus, kurie kiek pasitraukė ir, susijungę su pėstininkais, užėmė pamiškę. Kariuomenės puolimas privertė sukilėlius slėptis pelkėtame miške, išsibarsčius mažomis
grupelėmis. Tose kautynėse sukilėliai neteko gurguolės, įvairių ginklų, amunicijos,
balnų, drabužių ir vėliavos. Po to Lukošiūno būrys pasitraukė į Andrióniškio
mišką. Kurį laiką jis laikėsi Ukmergės apskrityje, pereidamas į Panevėžio apskritį
ir įsiverždamas į Zarasų apskritį.
Grįžęs iš Ukmergės apskrities ir veikęs Zarasų apskrityje Lukošiūno apie
100 raitelių būrys lapkričio 15–16 (3–4) d. grasino Skåpiškio seniūnui, mokesčių
rinkėjui ir raštininkui pakorimu, jei jie vykdys savo pareigas. To paties kaimo
miško sargui taip pat grasino, jei jis neleis valstiečiams kirsti miško. Skapiškio
miestelyje sukilėliai išvaikė kaimo sargybas. Vykdami į Ukmergės apskritį, pakeliui
jie sudegino visus grafo Šuazelio dvaro valdytojo raštus ir paėmė dvarų planus.
Gruodžio 31 (19) d. buvo sušaudytas Užùbalių k. kalvis Antanas Duknauskas
už tai, kad taisydavo ginklus Lukošiūno būrio sukilėliams ir kaustydavo arklius.
Sužinojus, kad Lukošiūno būrys yra Šimonių miške, buvo organizuotas
miško apsupimas, vadovaujant gen. leit. Ganeckiui 2-ajam. Nepaisant visų pastangų, Lukošiūno sugauti nepavyko. Apie gruodžio pabaigą (senuoju stiliumi)
karinė vadovybė gavo žinių, kad sukilėliai prasiveržė iš apsupimo ir jau esą
prie Õnuškio. Kariniai daliniai ėmėsi priemonių, kad sukilėliai nepereitų į Ku»šo
guberniją, tačiau Lukošiūno būriui pavyko pasiekti Kuršą, ir iš ten buvo daromi
įsiveržimai į Zarasų apskritį.
1864 m. ir net 1866 m. K. Lukošiūnas buvo valdžios paieškomas Kuršo
gubernijoje. Dėl to susirašinėjo Vilniaus ir Rygos generalgubernatoriai, bet surasti
K. Lukošiūno nepavyko. 1866 m. jis pasitraukė į užsienį ir gyveno Paryžiuje, ten
dirbo odos fabrike.
1866 m. jis rašė laišką į Dusetų valsčiaus valdybą, o Gurskos vardu –
Kamajų vargonininkui Z. Rakauskui, teiraudamasis apie savo motinos likimą ir
prašydamas pranešti, kur yra išvežti jo tėvai. Tie laiškai davė galimybę valdžiai
sekti Lukošiūną Paryžiuje. Tada jis išsikėlė į Londoną ir ketino važiuoti į Ameriką. Laivas, kuriuo jis plaukė, buvo užsukęs į Rygos uostą; Lukošiūnas čia buvo
suimtas ir nugabentas į Varšuvą. 1870 m. Varšuvoje jis buvo nuteistas 12 metų
katorgos darbų.
2

Kazimieras Lukošiūnas – valstybinis valstietis iš Ragavõs k., Dusetÿ vls. Dirbo ūkvedžiu Stašk¿niškių
dvare.
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1905–1906 metų revoliucijos įvykiai Kamajuose
Kazys Misius

Po numalšinto 1863–1864 m. sukilimo carinė valdžia brutaliomis represi
jomis siekė kuo greičiau surusinti lietuvius. Sunkiomis priespaudos sąlygomis kilo
lietuvių atgimimas, formavosi tautinis sąmoningumas. Jaunoji inteligentų karta
nebepuoselėjo unijos su Lenkija idėjų. 1896 m. įsteigta lietuvių socialdemokratų
partija, o 1902 m. – Lietuvių demokratų partija. Pagaliau ir pačioje Rusijoje abso
liutinė monarchija jau kėlė dalies žmonių, ypač inteligentijos, nepasitenkinimą.
1904 m. vasario mėn. prasidėjo Rusijos–Japonijos karas, per kurį Rusija
pratyrė daug nuostolių, o 1905 m. rugsėjo 5 d. buvo pasirašyta taikos sutartis.
Monarchijos šalininkai nustebo, kad karas nesuvienijo net pačių rusų, o sukėlė
revoliuciją. 1905 m. sausio 9 (22) d. Sankt Peterburge apšaudyta ir išvaikyta taiki
demonstracija, buvo žuvusių. Visoje Rusijoje suaktyvėjo žydų Bundo organizacija,
buvo organizuojami streikai, keliami politiniai reikalavimai. Kilo nacionaliniai
išsivadavimo judėjimai Užkaukazėje, Lenkijoje, Pabaltijyje.
1904 m. pabaigoje pradėtas legaliai leisti laikraštis Vilniaus žinios tapo lietuvius telkiančiu veiksniu. Imta svarstyti Lietuvos autonomijos projektus. 1905 m.
kovo 3 d. caro įsaku leista siųsti peticijas Rusijos valdžiai. Nuosaikesnieji inteligentai organizavo kolektyvinius (daugiausia valsčių atstovų) prašymus caro valdžiai, dalis jų buvo skelbiama ir Vilniaus žiniose. Jau 1905 m. pavasarį Lietuvos
miestuose ir miesteliuose prasidėjo politiniai mitingai ir demonstracijos. Gausiai
plito socialdemokratų atsišaukimai, kuriuose, be socialinių ekonominių reikalavimų,
žmonės buvo kviečiami siekti Lietuvos autonomijos su sostine Vilniumi, o neretai
ir visiškos nepriklausomybės.
1905 m. spalio 17 (30) d. caro manifestu buvo pažadėtas įstatymų leidžiamasis
organas – valstybės dūma, sąžinės, žodžio, susirinkimų, draugijų ir kitos laisvės.
Matyt, tuo pasinaudojus Vilniuje buvo sudarytas lietuvių suvažiavimo rengimo
komitetas, kuriam vadovavo daktaras Jonas Basanavičius. 1905 m. spalio 27 dienos
Vilniaus žiniose pasirodė Atsišaukimas į lietuvių tautą, kuriame paskelbta, kad lapkričio 21–22 (gruodžio 4–5) d. Vilniuje vyks lietuvių suvažiavimas. Jame dalyvauti
buvo kviečiami atstovai iš kiekvieno Lietuvos valsčiaus ar parapijos. Nurodyta, kas
tame suvažiavime bus svarstoma. Taktikos sumetimais Lietuvos autonomijos ar visiškos nepriklausomybės siekis neminimas. Lietuvių suvažiavimas, vėliau pavadintas
Didžiuoju Vilniaus seimu, įvyko dabartinės filharmonijos pastate numatytu laiku.
Nurodoma, kad suvažiavo apie 2000 atstovų. Suvažiavimas nutarė siekti Lietuvos
autonomijos ir nurodė būdus, kaip ją iškovoti. Reikėjo griauti senąją tvarką, nemokėti
mokesčių, uždarinėti monopolius (valstybines degtinės parduotuves), neleisti vaikų į
rusiškas pradžios mokyklas, nestoti tarnauti Rusijos kariuomenėn ir kt. Naktį buvo
atspausdinta 36 tūkst. egzempliorių šio suvažiavimo nutarimų, kuriuos parsivežę
delegatai platino visoje Lietuvoje. Prasidėjo suvažiavimo nutarimų vykdymas.
1905 m. gruodžio mėn. ypač aktyviai kūrėsi nauja, demokratiškai išrinkta
vietinė valdžia, vyko mitingai ir demonstracijos. Gruodžio mėn. antroje pusėje į
revoliucijos apimtus valsčius pasiųsti baudžiamieji būriai. Prasidėjo represijos ir
184

ISTORIJA

areštai, uždrausti mitingai. Iki 1906 m. pavasario buvo atkurta senoji tvarka. Nors
kova su caro valdžia (monopolių uždarinėjimai, streikai) dar vyko ir 1906–1907 m.,
tačiau laimėjo reakcija. Buvo uždaryti socialdemokratų legaliai leisti laikraščiai:
Naujoji gadynė, ją pakeitęs Skardas, o vėliau Žarija.

Kamajų respublika
Aktyviausios kovos prieš caro valdžią vyko ten, kur buvo įsisteigusios socialdemokratų kuopelės. Lietuvos socialdemokratų dokumentaciją tvarkęs Kipras
Bielinis nurodo, kad Kamajų socialdemokratų kuopelė turėjo tik tris narius. To
paties valsčiaus Salosê buvo net 3 kuopelės, turėjusios 30 narių. Jūžintÿ socialdemokratų kuopelėje buvo 14 narių. Ir tos kuopelės išsilaikė iki 1907 m. pabaigos.1
Nesant vietoje organizatorių Salų kuopelių veikla buvo nežymi.
Apie 1905 m. birželio mėn. įsisteigusiai „Kamajų respublikai“ buvo priskirti
Kamajų, Jūžintų, Panemunºlio (Zarasų apskr.) ir Aluotų (būstinė Kunigíškių k.),
taip pat Svėdasÿ (Ukmergºs apskr.) valsčiai.2 Čia apžvelgiami tiktai įvykiai Kamajų valsčiuje. Tačiau aktyvi kultūrinė veikla ir priešinimasis caro valdžiai vyko
jau 1904 metais.
Rašinyje apie lietuviškos spaudos draudimo laikus minimas ir Kamajų
vaidintojų būrelis. Šis būrelis veikė ir panaikinus lietuviškos spaudos draudimą.
Vėliau jis buvo įsisteigusios „Kamajų respublikos“ žinioje. Vaidintojų būrelio veik
la žymiai pagyvėjo, kai 1903 m. į jį atėjo iš atostogų parvykęs kamajiškis Jurgis
Smalstys-Smolskis. Petras Vinkšnelis savo atsiminimuose nurodo, kad tai įvyko
1904 m. Jurgis buvo išrinktas režisieriumi. J. Smalstys scenoje buvo ne naujokas.
Jau 1898 m. dalyvavo Rygos lietuvių vakare, priklausė ir Sankt Peterburgo vaidintojų būreliui, buvo vienas iš Mindaugo režisierių.3
Kamajų būrelis repetuodavo Vabõlių kaime, nes ten gyveno nemažai vaidintojų. Tame sodžiuje vykdavo ir slapti vakarai. Juose, be vaidinimų, būdavo
deklamacijų, būdavo skaitomos paskaitos, rodomi gyvieji paveikslai (Lietuvos
krikštas, Pavergtoji Lietuva ir kt.). Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą gubernatoriai galėjo leisti ir vaidinimus ne rusų kalba. Paprašius leidimo lietuviškam
vakarui valdžia surasdavo įvairių kliūčių prašymus atmesti. Kauno gubernijoje
per 1904 metus buvo gautas tiktai vienas leidimas legaliam lietuviškam vakarui
Plùngėje (įvyko 1904 m. birželio 26 (liepos 8) d.). Todėl 1904 m. Kamajų vaidintojai savo apylinkėje rengdavo nelegalius vakarus.
Kadangi Ku»šo gubernijoje buvo lengviau gauti leidimą, 1904 m. pabaigoje
J. Smalstys gavo leidimą vaidinti Gryvojê (Da÷gpilio priemiestyje). Kamajų vaidintojų būrelis tapo pirmąja gastroliuojančia trupe Aukštaitíjoje. Apie surengtus
lietuviškus vakarus Gryvoje ir Sùbatėje žinutes į spaudą parašė pats J. Smalstys,
tačiau atsargumo sumetimais nenurodė, iš kur buvo vaidintojai. Gryvoje vakaras
įvyko 1904 m. gruodžio 29 (1905 m. sausio 11) d. Vaidino Keturakio komediją
Amerika pirtyje ir P. Pundzevičiaus- 1
Bielinis K. Penktieji metai, Niujorkas, 1959, p. 443.
Petliuko komediją Neatmezgamas maz- 2 N. S. [Napalys Smalstys]. Kamajų respublika,
gas. Dauguma žiūrovų buvo vietiniai 3 Socialdemokratas, 1930 spalio 30, nr. 44, p. 5.
Maknys V. Lietuvių teatro raidos bruožai, Vilnius,
gyventojai.
1972, p. 79.
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Kamajų turgavietė XX a. pradžioje. Iš „Gairės“, 2011, nr. 10, p. 34

Kamajų būrelio vaidintojai. Antras iš dešinės sėdi J. Smalstys. Iš J. Smalstytės „Mano tėvas“,
Vilnius, 1967 (įklija)
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Subatėje 1905 m. sausio 2 (15) d. vaidinta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir
Žemaitės komedija Velnias spąstuose ir Vaižganto scenos vaizdelis Tiktai niekam
nesakyk. Deklamuotos Maironio, A. Jakšto ir V. Kudirkos eilės. Padainuotos kelios
tautiškos dainos. Žiūrovų buvo atvykę net iš Kauno, Panevėžio. Vakare buvo ir
vietos dvarininkų.4
1905 m. leidimus vaidinimui buvo galima lengviau gauti ir Kauno gubernijoje. Iki 1905 m. rudens kamajiškai surengė vakarus su vaidinimais Panevėžyje
(du kartus), Rokiškyje ir Kamajuose. Vaidintojai turėjo ir savo dekoracijas.
1905 m. birželio 27 (liepos 10) d. Petrõšiškio palivarko kluone buvo numaty
tas lietuviškas vakaras su vaidinimu. Jau susirinkus žiūrovams, atvyko Kamajų
policijos punkto vedėjas (uriadnikas) Nikolajus Straževas. Kaip rašoma pranešime
Vilniaus generalgubernatoriui, į kluoną žengiantį policininką sulaikė vakaro organizatorius studentas Jurgis Smalstys, kuris iš policininko pareikalavęs bilieto į
vakarą. Policininkui pasipiktinus, J. Smalstys pareiškęs, kad „anksčiau policija visus
ir iš visur vaikė, o dabar mes išvarysim policiją, jos čia mums nereikia“ ir nuėjęs prie
kluone stovėjusio būrio valstiečių. Supratęs, kad jam bus pasipriešinta, policininkas
ėmęs trauktis nuo kluono. Grupė vyrų artinosi link uriadniko. Policininkas turėjęs
bėgti ir pasislėpęs netoliese buvusiame rugių lauke. Pranešime savo viršininkui
N. Straževas teigė, kad jį besivejančių asmenų priekyje bėgęs J. Smalstys. Neva į
bėgantį policininką tris kartus buvę šauta. Viena kulka kliudžiusi jo kelnių kišenę, tačiau nesužeidusi. Kitais duomenimis, policininkas į Petrošiškį atjojęs raitas.
Tikėtina, kad vakare buvęs šnipas neigė šaudymą į policininką. Gal todėl
Zarasų apskrities ispravnikas, teigė, jog šaudymas į policininką tyrimu nepatvirtintas, todėl tai tenka pripažinti perdėtu teiginiu. Turbūt šnipo pranešime rašyta,
kad žiūrovų buvę apie 200–300 asmenų. Vakaro metu Jurgis Smalstys pardavinėjęs
lietuviškus kalendorius ir rinkęs aukas iš inteligentų vaidintojų orkestro instrumentams įsigyti. Kalendorių turinio policija nesužinojusi.
Zarasų apskr. ispravnikas pranešęs, kad J. Smalstys bus perduotas teismui,
tačiau nepriklausomai nuo teismo nuosprendžio dar prašęs vadovaujantis 1903 m.
lapkričio 1 d. privalomu nutarimu skirti J. Smalsčiui-Smolskiui administracinį
areštą. Nors gubernatorius administracinės bausmės nesiūlė, Vilniaus generalgubernatorius nubaudė J. Smalstį šešioms savaitėms arešto policijos areštinėje. Bausmę
atliko Zarasų kalėjime.
Ta proga Kauno gubernatorius surašė žinias iš kitų jo raštinės bylų apie
prašytus leidimus J. Smalsčio rengiamiems lietuviškiems vakarams. Tai vertingos
žinios apie Kamajų vaidintojų būrelio veiklą, 1905 m. leidimų tvarką ir kt.
1905 m. vasarį J. Smalstys prašęs Kauno gubernatoriaus leidimo Panevėžio
mieste surengti literatūros – vaidybos vakarą lietuvių kalba. Rengėjai vakaro pelną
skirsiantys pašauktų į kariuomenę atsargos kareivių šeimoms šelpti. Gubernatorius, vadovaudamasis 1867 m. caro patvirtintais Ministrų komiteto nuostatais,
prašymą atmetęs, nes minėti nuostatai draudžia vakarus rengti moksleiviams ir
studentams. Tačiau dėl kilnaus vakaro
tikslo J. Smalsčiui atsakyta, kad vakaras 4
Kam-is [Smalstys J.]. Iš Gryvos, Vilniaus žinios,
galėtų būti leistas, jeigu to paprašytų
1905, sausio 6, nr. 5, p. 3; Iš Subačiaus (Kurše),
ten pat, sausio 10, nr. 9, p. 2.
jį rengti turintis teisę asmuo.
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Netrukus gauti trys prašymai tuo pačiu tikslu – rengti lietuviškus vakarus:
pirmas iš Ukmergės apskrities dvarų nuomininkų valstiečių Tuskenio ir Neniškio,
antras – iš Neniškio, o trečias – iš Panevėžio katalikų bažnyčios vargonininko
Birmonto. Gubernatoriaus duomenimis, pagal pirmą prašymą vakaras įvykęs
vasario 26 (kovo 11) d. Pagal antrą ir trečią prašymus vakaras įvykęs gegužės 30 (birželio 12) d. Panevėžyje per žemės ūkio parodą. Nors pateikti oficialūs
dokumentai apie vakarui rengti Panevėžyje patirtas išlaidas, tačiau išleista per
daug. Vakarus rengęs J. Smalstys-Smolskis, o prašytojai esantys jo statytiniai. Be
to, vakarui Panevėžyje pasibaigus užkulisyje buvusi sudainuota Nežus mūsų Lietuva
Tėvynė. Kauno gubernatorius pažadėjo ateityje šelpimo tikslais vakarus leisti tiktai
nurodžius rengėjams skirti labdaringam reikalui ne vakaro pelną, o ne mažiau
kaip pusę pajamų, gautų už parduotus bilietus.5
Kamajų vaidintojams, be J. Smalsčio, dar priklausė vargonininkai Kazys
Latvėnas ir Petras Vinkšnelis, O. ir T. Latvėnaitės, K. ir O. Šutaitės, du Kvedarai
(ūkininkas ir siuvėjas), J. Jurkštas, K. Makutėnas, Tuskenis. Iš tų vaidintojų Kazys
Latvėnas aktyviai dalyvavo ir 1905 m. revoliucijoje. 1905 m. pabaigoje K. Latvėnas
Rokiškyje buvo suimtas, tačiau jam iš kalėjimo pavyko pabėgti. Kelias dienas slapstėsi Vabolių kaime. Pasirūpinęs kelionei pinigų pabėgo į JAV. 1932 m. jau buvo
miręs.6 Regis, kad dėl revoliucijos įvykių nuo 1905 m. rudens Kamajų vaidintojai
vakarų neberengė, o slapstantis J. Smalsčiui-Smolskiui nebebuvo ir kam režisuoti.
Teigiamai lietuviškus vakarus vertino ir ilgametis Kamajų klebonas Jonas
Jokimas. Spaudoje socialdemokratas J. Smalstys rašė, kad
„jis ypač mylėdavo labai plačiai dabar pasklidusį paprotį taisyti lietuviškus vakarus.
Išgirdavo tuos namus ir tą šeimyną, kur vakarai taisomi. Pas pačius lošėjas ir lošėjus
pats, nors žmogus nebejaunas, netingėdavo nuvažiuoti pagirti tėvus, kad savo vaikus
leidžia, padrąsinti ir pastiprinti.“7
Buvo dirbamas ne tik kultūrinis darbas, bet ir tęsiama kova su caro prie
spauda. Pavyzdžiui, 1904 m. birželio 27 (liepos 10) d. Kamajuose vyko Šv. Jono
atlaidai. Spaudoje rašyta, kad
„tą dieną beveik kiekviename vežime žmonės rado prikaišiotų įvairių atsišaukimų. Kiti tik
namo parvažiavę, begriozdami pirkinius, tepatėmyjo ir labai nustebo. Prie visų didesnių
vieškelių taip pat buvo primėtyta ir aplipinti stulpai bei kryžiai. Kur vieškeliai eina per
didelius kaimus, tai ten iš nakties buvo pribarstyta į kiemus. Paskiau gi dieną buvo
apdalinti lapeliais vaikai ir piemenys.“8
5

J. Smalsčio-Smolskio studijų laiku
jį pavadavo broliai Balys ir Napalys
ir keli aktyvesni šalininkai. 1905 m.
grįžus Jurgiui atostogų į Kamajus, apie
birželio mėnesį buvo įsteigta „Kamajų
respublika“. Tai buvo nepriklausoma
visuomeninė įstaiga, kuriai vadovavo

6
7

8

N. S. [Napalys Smalstys]. Kamajų vaidintojų
būrelis, 7 meno dienos, 1933, lapkr. 24, nr. 99, p. 8;
1905 07 19 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui ir šio atsakymas, Lietuvos
valstybės istorijos archyvas, (toliau – LVIA), f. 378,
PS, 1905, b. 13, l. 256–259.
Ten pat; P. Vinkšnelio atsiminimai.
K-s [Smalstys J.]. Kamajai, Vilniaus žinios, 1905,
rugpj. 5, nr. 189, p. 4.
A. D. K a r i u k a s . Kamajai, Vienybė lietuvninkų,
1904, nr. 40, p. 474.
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1905 m. revoliucijos sūkuriuose. Dešinėje su dviračiu J. Smalstys. Iš J. Smalstytės
„Mano tėvas“ (įklija)

J. Smalstys, o sekretoriumi dirbo brolis Napalys. Ši organizacija turėjo savo rašti
nę, bibliotekėlę ir bibliotekininkę, ginkluotą kuopą, kuri turėjo 20 revolverių.
Sankt Peterburge, Antano Smilgos parduotuvėje, buvo nupirktas hektografas. Ši
organizacija turėjo dvi vėliavas: raudoną su užrašu Tegyvuoja socializmas ir juodą
su užrašu Mirtis tironams. Naktimis budėdavo sargyba, kilus pavojui buvo sutarta
skambinti bažnyčios varpais. Buvo įsteigtas net trečiųjų teismas. Teisėjais parinkti
dori ir sąžiningi žmonės. Šis teismas suspėjo išspręsti net keletą bylų.9
Regis, kad patys dvarų darbininkai (kumečiai) pradėjo bruzdėti. Jie kreipėsi
į J. Smalstį pagalbos. Dvarų darbininkų atstovai buvo sukviesti pasitarti. Pasitarus surašyti ir įteikti dvarininkams reikalavimai. Į juos žemvaldžiai atsižvelgė.
Taip beveik neorganizuojant streikų buvo pagerinta kumečių padėtis, padidinti
atlyginimai. Pavyzdžiui, Salų dvare sutrumpinta darbo diena, iki 30% darbininkams padidinti atlyginimai. Taip pat pasiekta, kad Pšezdzeckis Kamajų valsčiaus
miškuose atpigintų medienos kainas statybai ir kurui.
Užpålių valsčiaus valstiečiams trūko kuro. Todėl buvo sulaikyta Šventõsios
upe į užsienį plukdoma mediena.
„Kamajų respublikoje“ buvo draudžiama varyti naminę degtinę. Naminės
varytojai ir pardavinėtojai būdavo baudžiami, sunaikinama naminės varymo įranga.
Kamajuose turgaus dienomis (trečiadieniais) dažnai būdavo sakomos prakalbos, platinami atsišaukimai. Sekmadieniais ir švenčių dienomis socialde- 9 Žr. 2 nuorodą; Žvagutis Vl. 1905 metų kovų
vaizdeliai, Diena, 1930, geg. 25, nr. 20, p. 4.
mokratų atsišaukimai buvo platinami 10 Žr. 2 nuorodą; Salos, Darbininkų balsas, 1906, nr. 4,
ir Salose.10
p. 122.
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1905 m. rugpjūčio 28 (rugsėjo 10) d. po pamaldų, apie 14 val., Kamajuose
grupė ginkluotų asmenų užpuolė monopolį (valstybinę degtinės parduotuvę), buvo
sudaužyti degtinės buteliai, kiti indai su degtine, svaigalų dalis išnešta, paimti kasoje
buvę pinigai (apie 20 rublių). Iškviesti kareiviai rimbais kapojo žmones, kelis suėmė.
Gavęs Zarasų apskrities ispravniko pranešimą apie Kamajų monopolio išdaužymą, Kauno gubernatorius caro vietininkui rašė:
„Esamais kvotoje liudininkų parodymais nustatyta, kad tarp asmenų, dalyvavusių daužant parduotuvę, buvo valstiečiai – Laurynas Vilimas, Antanas Dagys, Jurgis Bendaris
ir Rapolas Bendaris.
Vadovauvaudamasis 1903 m. lapkričio 1d. privalomojo nutarimo 3 punktu, neatsižvelgdamas į jų patraukimą teismo atsakomybėn, kuris nubaudė minėtus kaltinamuosius
mėnesiu arešto, aš, pranešdamas apie išdėstytą Jūsų Prakilnybei, nuolankiai prašau pratęsti
kaltinamiesiems areštą iki trijų mėnesių.“
Vilniaus generalgubernatorius „pripažino būtinu“ nurodytus kaltinamuosius
laikyti suimtus tris mėnesius.11 Netrukus rusų valdininkų pastangomis valstybinė
degtinės parduotuvė vėl pradėjo veikti.
1905 m. spalio 19 (lapkričio 1) d. vakare į Kamajų mokytojo ruso Konstantino
Savčiuko butą atėjo 4 ginkluoti asmenys ir pareiškė, kad Kamajuose reikalingas
mokytojas, mokantis lietuvių kalbą. Todėl pareikalauta, kad jau kitą dieną mokytojas
išvyktų. Mokytojas netrukus išvažiavo į Rokiškį, tačiau visiškai išsikraustyti dar
nesiruošė. Teigiama, kad prieš rusišką mokyklą agitavęs Jurgis Smalstys-Smolskis.
Tą dieną vietos policijos nuovados uriadnikas Nikolajus Straževas gavo raštelį,
kuriame pareikalauta, kad jis išsikraustytų iš Kamajų. Kitos dienos rytą uriadniko
Kamajuose jau nebebuvo.12
Net Kauno gubernatorius buvo siūlęs generalgubernatoriui apginkluoti į Kauno
guberniją daugiausia po 1863 m. atkeltus rusus (sentikius ir stačiatikius). Sklido
įvairūs gandai, kad vienur ar kitur susibūrę rusai juodašimčiai ruošia pogromus
prieš nepatenkintus caro valdžia lietuvius. Pagaliau pasklido žinia, kad neva ginkluoti sentikiai (juodašimčiai) patraukė Kamajų link. Todėl 1905 m. spalio 23 (lapkričio 5) d. pavakare (sekmadienį) pakviesti žmonės visais keliais pėsti, raiti ir
važiuoti skubėjo į Kamajus, į mūšį su juodašimčiais. Žmonės buvo apsiginklavę
kuo kas galėjo: pistoletais, šakėmis, kuolais ir kt. Visą naktį miestelis buvo pilnas
žmonių, pasiruošusių kautis su užpuolikais. Rytą paaiškėjus, kad jokie juodašimčiai
neina, žmonės išsiskirstė. Apie tai buvo rašyta ir laikraštyje Kova (1906, nr. 12).13
Netrukus, 1905 m. spalio 26 (lapkričio 8) d., Kamajuose vėl įvyko mitingas.
Buvo trečiadienis, turgaus diena. Matyt,
11
1905 09 24 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
tikėdamasis „atkurti tvarką“ tą dieną į
generalgubernatoriui ir šio atsakymas, LVIA, f. 378,
Kamajus su keturiais uriadnikais atvaPS, 1905, b. 53, l. 35–36; Darbininkų balsas, 1905,
žiavo Rokiškio policijos 4-os nuovados 12 nr. 8, p. 309.
1905 11 10 Vilniaus švietimo apygardos globėjo
viršininkas Arsenijus Avdejevas. Atvaraštas generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, BS, 1905,
b. 189, l. 87–88; Kamajuos... Darbininkas, 1905,
žiavo ir išvytas mokytojas K. Savčiukas
nr. 5, p. 142.
su švietimo inspektoriumi iš Panevėžio 13 Tyla A. 1905 m. revoliucija Lietuvos kaime, Vilnius,
1969, p. 114–115; skelbiami P. Vinkšnelio atsiminimai.
Aleksandru Tovarovu.
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Apie 14 val. minia, traukdama Atsisakom nuo senojo svieto..., perėjo per miestelį ir susirinko aikštėje. Uždaromos visos parduotuvės. Plevėsavo dvi raudonos
ir viena juoda vėliava. Palipus ant vežimų pradėtos sakyti prakalbos. Kalbėtojus
apsupo ginkluota sargyba. Kalbėjęs Juozas Paknys (vėliau žymus bankininkas)
paaiškino, ką reiškia vėliavų spalvos, taip pat aiškino spalio 17 (30) d. manifestą.
Kalbų klausėsi ir policininkai. Kažkas sušuko: „Šalin policiją!“ Ginkluoti vyrai
privertė policininkus pasišalinti.
Jurgis Smalstys kalbėjo, kad paskutinis caro manifestas nepateisina varguolių
lūkesčių, kad turi būti reikalaujama konstitucijos ir autonomijos Lietuvai su seimu
Vilniuje. Taip pat dar kalbėjo apie mokesčius, akcizus, kariuomenę ir kita. Jo kalba
daug kartų buvo nutraukta šūkiais „Valio!“ Pastebėję, kad Rokiškio pristavas prie
monopolio klauso kalbų, ginkluoti vyrai patraukė link jo. Pristavas leidosi bėgti.
Vyrai jį pavijo, atėmė kardą, revolverį ir atsivedė į turgaus aikštę. Kiti policininkai
pabėgo ar kur pasislėpė. Pristavui buvo įduota juoda vėliava ir pareikalauta eiti
kartu su minia per miestelį. Pastebėjęs, kad policininkas su uniformine kepure,
J. Smalstys sušuko: „Kepurę šalin!“ A. Avdejevas tuoj nusiėmė kepurę, ją paspaudė po pažastimi ir toliau nešė vėliavą. Grįžus į turgavietę J. Smalstys pristavui
padėkojo. Šis paprašė grąžinti pistoletą ir kardą. Jam atsakyta, kad atiduos su
sąlyga, jeigu šis grąžins Rokiškyje iš demonstrantų atimtus pistoletus. Pristavas
pasišalino. Sutemus antrąkart buvo išdaužytas monopolis.14
Gal kažkas, norėdamas pagąsdinti, atėjęs į mokyklą, pranešė, kad turgavietėje
užmuštas pristavas. Inspektorius A. Tovarovas išėjo pasižvalgyti. Pamatęs, kad
žmonės eina link mokyklos, inspektorius ėmė bėgti. Pro langą pabėgo ir mokytojas su žmona ir 8 metų sūnumi. Pasivijęs vežėjas juos nuvežė į Rokiškį. Atvykę
žmonės išdaužė mokytojo buto langus, suplėšė dalį rusiškų knygų, tačiau klasei
nieko nedarė.15 Kitą dieną atvykęs į Kamajus mokytojas pasiėmė savo daiktus ir
išvažiavo. Į Kamajus mokytojas K. Savčiukas daugiau nebegrįžo.
Apie tuos įvykius rašoma ir Kauno gubernatoriaus pranešime generalgubernatoriui. Jame pripažįstama, kad pristavas buvęs priverstas Kamajuose nešti
vėliavą su nusikalstamu lietuvišku užrašu „Šalin carą!“. Kai demonstracija grįžusi
į turgaus aikštę, J. Smalstys-Smolskis pristavui pasakęs:
„Dėkoju jums. Dabar nedelsdamas išvažiuokite. Atimtą iš jūsų revolverį atgausite tada,
kai grąžinsite iš manęs spalio 24 d. Rokiškyje atimtą pistoletą, kai sulaikėte mane per
ten vykusią demonstraciją.“
Po tų žodžių pristavas nuėjęs į kleboniją. Netrukus nepažįstamas asmuo
atnešęs jam kardą, tačiau dėl pistoleto pakartojęs ankstesnius J. Smalsčio žodžius.
Po kurio laiko atėjęs naujasis Kamajų uriadnikas Steponas Andruškevičius ir pasakęs, kad Jurgio brolis pataręs tučtuojau
14
Kamajai, Vilniaus žinios, 1905, lapkr. 6, nr. 261,
apleisti miestelį.
p. 3; lapkr. 18, nr. 271, p. 3; Darbininkas, 1905,
Dėl spalio 26 d. įvykių Kamanr. 5, p. 142–143.
juose vykdoma kvota. Ją baigus byla 15 1905 11 10 Vilniaus švietimo apygardos globėjo
raštas generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, BS, 1905,
bus perduota teismui. Gubernatorius
b. 189, l. 88–89; 1905 m. įvykių kronika, ten pat,
b. 406, l. 141.
atsiklausė, ar galima pradėti J. Smalsčio191
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Smolskio persekiojimą vadovaujantis 1905 m. spalio 20 d. Policijos departamento
aplinkraščiu dėl valstybės apsaugos. Caro vietininkas tokiam persekiojimui pritarė.16
J. Smalstį-Smolskį įsakyta suimti, tačiau policija to įvykdyti negalėjo.
Vieton pabėgusio uriadniko į šias pareigas paskirtas lietuvis Steponas Sarapinas. Tikėtina, kad jį paskyrė J. Smalstys-Smolskis. S. Sarapinas suėmė vieną
monopolio daužytoją Silvestrą Grišką ir jį uždarė Antano Papučkos gryčioje, o
keli vyrai saugojo. Po kelių dienų suimtasis buvo perkeltas į policijos dešimtininko
Antano Indriūno sodybą. Čia jis laikytas geležiniais pančiais prirakintas prie stalo
kojos. Rusų valdžiai S. Griška nebuvo perduotas. Vėliau S. Serapinas jį paleido.17
1905 m. lapkričio 1 (13) d. susirinkę Kamajuose šaukiami į caro kariuomenę naujokai, pirmininkaujant Napaliui Smalsčiui, vienbalsiai nutarė nevažiuoti į
šaukimo punktą. Iš 27 naujokų nė vienas nestojo į rusų kariuomenę.
1905 m. lapkričio 21–22 (gruodžio 4–5) d. Didžiajame Vilniaus seime nuo
Kamajų ir Aluotÿ valsčių dalyvavo J. Smalstys-Smolskis, o nuo Užpålių valsčiaus
buvo pasiųstas Pranas Sagadinas. Didesnė dalis to seimo nutarimų Kamajų valsčiuje dar iki suvažiavimo buvo įvykdyta.18
Po Didžiojo Vilniaus seimo, jau žiemą, vieną mitingą Kamajuose savo atsiminimuose aprašė Jonas Kaškaitis:
„Kai pasibaigė bažnyčioj pamaldos, mes visi penki jau laukėm prie vieno vežimo. Žmonės
čia greitai susitelkė, tai ir pradėjom prakalbas. Pirmutinis kalbėjo Pranas Sagadinas –
apie istorinę darbininkų kovų raidą, senovės vergiją, viduramžių feodalizmą, baudžiavą,
didžiąją buržuazinę prancūzų revoliuciją. Sagadino draugas studentas aiškino Prancūzijos
darbininkų revoliuciją, Paryžiaus komuną. Man teko kalbėti apie vėlesnių laikų kovas
Lietuvoje. Rokiškėnas pliekė į tą patį tašką.“
Tuo metu J. Kaškaitis dviejų asmenų buvo pakviestas eiti į Kamajų kleboniją. J. Kaškaitis nurodė klebonui daugiau nebekalbėti maldų už carą, pareikalavo
Nikolajaus II bažnyčioje visai neminėti. Klebonas pažadėjo vykdyti tokį reikalavimą. Taip pat prašyta aukų revoliucijai. Klebonas ir vikaras paaukojo pinigų.
Kiti rinko aukas iš mitingo dalyvių. P. Sagadinas su draugais vėl išvijo valdžios
paskirtą naują uriadniką, lankėsi valsčiaus raštinėje.19
Jau 1905 m. gruodžio 13 (26) d. iš Rokiškio į Kamajus atvyko apie 100 kazokų
ir padarė kratą J. Smalsčio tėvų namuose. Rado 2 egz. gal Didžiajame Vilniaus
seime priimtų nutarimų, kuriuose, be
kitko, rekomenduojama nemokėti mo- 16 1905 11 09 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui ir šio atsakymas, LVIA, f. 378,
kesčių ir neiti į karo tarnybą. Taip pat
PS, 1905, b. 13, l. 283–285.
rastas rusiškas „nusikalstamo turinio“ 17 Juozo Indriūno atsiminimai, Lietuvos ypatingasis
archyvas (toliau – LYA), LKP dokumentų skyrius,
atsišaukimas. Daugiau nieko įtartino
f. 3377, ap. 18, b. 108, l. 2–3.
nerado. Apiplėšė namus – padarė apie 18 Žr. 2 nuorodą.
19
25 rublių nuostolį. Paklupdę ant kelių 20 Kaškaitis J. Kovų sūkuriai, Vilnius, 1960, p. 206–207.
N. S. Kamajų respublika, Socialdemokratas, 1930,
tėvą reikalavo išduoti sūnus studentą
spalio 30, nr. 44, p. 5; 1932 sausio 9, nr. 37, p. 2;
Kamajai, Darbininkų balsas, 1906, nr. 1, p. 29; KauJurgį ir gimnazistą Napalį, tačiau nieko
no gub. žandarmerijos valdybos raštas Vilniaus
nepešė. Nagaikomis išplakė ūkininkaitį
generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, PS, 1905, b. 19,
Balį Smalstį, jį suėmė ir išsivedė.20
l. 135.
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1905 m. gruodžio mėn. pabaigoje sekmadienį tuoj po pamaldų įvyko mitingas ir Salose. Kadangi Salose nebuvo valdžios įstaigų, tai anksčiau ir mitingų
nerengta. Kalbėtojas kvietė kovoti su caro valdžia, nemokėti mokesčių, neleisti sūnų
į kariuomenę, nevykdyti vietos valdininkų nurodymų, reikalauti nepriklausomos
Lietuvos su seimu Vilniuje. Buvo dalijami įvairūs socialdemokratų atsišaukimai.
Padainuota revoliucinių dainų.21
Bene paskutinį anticarinį mitingą, vykusį Kamajuose 1906 m. sausio mėn.,
jau po Jono Zakarevičiaus (Zacharevičiaus) suėmimo, savo atsiminimuose mini
Antanas Graurogkas. Žmonių buvo minių minios, pilna turgavietė. Diena graži,
saulėta, be vėjo. Be J. Smalsčio, kalbėjo A. Graurogkas, studentas Pranas Sagadinas, medicinos studentas Merkys, ūkininkas Nenėnas, Petrulis, Stungys (abu
darbininkai) ir kiti. Žmonių pritarimas buvęs didelis.22
1906 m. sausio 21 (vasario 3) d. iš Dusetÿ į Kamajus atvyko baudžiamasis
būrys apie 300 dragūnų ir pėstininkų su keturiomis patrankomis. Baudėjai tuoj
apsupo J. Smalsčio tėvų namus ir padarė nuodugnią kratą, tačiau nieko nusikalstamo nerado. Dar 1905 m. pabaigoje Jurgis buvo paprašęs brolį Balį surinkti visas
knygas, dokumentus ir visa tai kur nors paslėpti. Balys, surinkęs viską, sudėjo į
maišą ir nakčia išnešęs į privatų miškelį paslėpė po kelmais. Rytą miškelio sargas
pastebėjo pėdas, jomis sekdamas surado paslėptas knygas bei dokumentus ir viską
sudegino. Taip žuvo kelių metų socialdemokratų veiklos Užpåliuose, Rokiškyje,
Kamajuose, Kriaunosê ir kitur dokumentai.
Kitos dienos rytą apie 9 val. kareiviai vėl atėjo į Smalsčių namus, juos
apvogė, ėmė net rūbus, patalynę. Liepė gyventojams išeiti iš namų, tačiau nieko
neleido su savim pasiimti. Taip pat leido iš tvarto išvaryti gyvulius. Paskui iš
patrankų buvo paleisti du šūviai į viršų, o keturi sviediniai – į namus. Sienose
atsirado kelios skylės, išbyrėjo visi langai su rėmais, iš spintų ir kitų baldų liko
tik šipuliai. Apgriautas net ir kaminas, be skylių liko tik viena mažutė kamarėlė, kurioje ir glaudėsi senieji Smalsčiai su dukra. Ko namų viduje nesunaikino
sviediniai, tą sukapojo suėję kareiviai. Sviedinys pramušė skylę ir tvarte. Įvykdę
užduotį, baudėjai patraukė į Rokiškį. Paskelbė, kad namai, kuriuose prisiglaus
valdžios ieškomi asmenys, taip pat bus sunaikinti.23
Skrajojantys būriai tikrino sodybas ir naktimis. Antai 1905 m. kovo 1 (14) d.,
apie 2 val. nakties, kareiviai apspito Žliubÿ kaimo gyventojo Kirlio sodybą ir
padarė kratą, tačiau šeimininko nerado. Primušė jo brolį. Baudėjai pavogė dvi
pagalves ir virdulį. Rytojaus dieną baudėjai iš kiekvienos Mieli¿nų kaimo sodybos,
grasindami nagaikomis ir kalavijais, nežinia už ką išreikalavo po 60 kapeikų.24
Kamajų monopolis buvo išdaužytas tris kartus. Kada tai įvyko trečią kartą,
nepavyko sužinoti.
1906 m. pradžioje buvo grąžintas uriadnikas rusas ir dar į Kamajus
21
paskirti 5 sargybiniai. Du sargybiniai 22 Salos, Darbininkų balsas, 1906, nr. 4, p. 122.
A. Graurogko atsiminimai, surašyti 1950 m., LYA,
saugojo monopolį. Kartą drąsūs vyrukai
LKP dokumentų skyrius, f. 3377, ap. 68, b. 350, l. 9.
susitarę priėjo prie monopolio, griebė 23 Kamajai, Darbininkų balsas, 1906, nr. 1, p. 28–29;
N. S. [Napalys Smalstys]. Kamajų respublika,
sargybiniams už šautuvų, juos ištraukė
Socialdemokratas, 1932, sausio 9, nr. 37, p. 2.
24
Kamajai, Lietuvos ūkininkas, 1906, nr. 13, p. 172.
ir sėdę į roges nuvažiavo.
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Nurodoma, kad į Kamajus atsiųsti sargybiniai net globojo arkliavagius. Apie
tai Napalys Smalstys rašė:
„Sykį Kuokšių sodžiaus ūkininko Kundroškos* tapo pavogti du arkliai.
išėjo jų ieškoti ir pėdomis pasiekė Kamajų miestelį, kreipėsi į uriadniką
bet nieko nesužinojo, o visi duomenys rodė, kad pavogti arkliai turi būti
galiau pats pradėjo arklių ieškoti, po įtartinus žydus landžioti ir šaukti:

Kundroškiukas
ir sargybinius,
miestelyje. Pa„Koš-koš-koš!“

Vienoje žydo gryčioje, išgirdę šeimininko balsą, arkliai atsakė žvengimu.
Tada jis griebė savo arklius ir bandė išsivesti. Tai pamatę sargybiniai Kundroškos
sūnų nušovė. Kundroška savo arklius atgavo, bet sūnaus neteko.25
N. Smalstys, tuo metu jau nebebūdamas Kamajuose, parašė ne visai tiksliai.
Vienam vyrui mėginti atsiimti pavogtus arklius būtų perdėm rizikinga. Apie tai
Kauno gubernatorius pranešė kiek kitaip. 1906 m. liepos 21 d. Kuokšiÿ kaimo
gyventojai Kazimieras Kondraška*, Kazimieras Augulis ir kiti – apie 16 žmonių
atėjo į Kamajus ieškoti Igno Mikėno, Juozo Kondraškos ir Kazimiero Augulio trijų
pavogtų arklių. Matyt, norint atsiimti arklius subėgo minia žydų, pasigirdę keli
pistoletų šūviai. Lietuviai leidosi bėgti, bet gatvėje buvo pasitikti sargybinių. Du
sargybiniai po du kartus šovė į žmones. Vietoje krito K. Kondraška, kiti vyrai
pabėgo. Sužeistų neminima. Pranešime mėginama teisinti sargybinių šaudymus.26
Taip, pasitelkus kariuomenę, Kamajų ir aplinkiniuose valsčiuose buvo atkurta
senoji tvarka. Dar ilgai buvo ieškoma aktyvesnių revoliucijos dalyvių. Revoliucijos
dalyvius teisdavo Vilniaus teismo rūmai, dalis revoliucionierių būdavo perduodama
karo teismams. Su 1905–1907 m. revoliucija susijusios bylos buvo nagrinėjamos net
1914 m. Nemažai bylų buvo sprendžiama ir administracine tvarka. Panorus kuo
greičiau susidoroti, būdavo teikiama asmenis tremti Vidaus reikalų ministerijos
Ypatingųjų pasitarimų nutarimais. Dalis prisidėjusių prie revoliucijos asmenų, kuriems teisminis persekiojimas dar būdavo tik pradėtas, bijodami galimų represijų,
pasiduodavo valdžiai ir vykdavo prašyti Kauno gubernatoriaus malonės. Gubernatorius paprastai skirdavo mėnesį arešto. Tokių asmenų buvo ir iš Kamajų valsčiaus.
Apie Jurgį Smalstį ir jo brolius bus rašoma atskirai. Artimas jo draugas ir
bendradarbis Jonas Zakarevičius buvo suimtas ir mirė Kauno kalėjime. Iš kitų
žymesnių bendradarbių Jonas Kaškaitis ir Pranas Sagadinas pasitraukė į užsienį;
Antanas Graurogkas, ne vietinis, tik apsistojęs Kriaunose, baudėjams mažiau buvo
žinomas. Persikėlęs į Vilnių gebėjo išsislapstyti. Bendravęs su kovotojais Kamajų
vikaras kun. Domininkas Būdvytis, vengdamas represijų, pabėgo į JAV, tačiau
netrukus ten mirė.
Aktyvus Dusetų socialdemokratų
kuopelės narys batsiuvys Mykolas Balta- 25 N. S. [Napalys Smalstys]. Kamajų respublika,
kis įveikė net jį norėjusį suimti uriadniSocialdemokratas, 1932, sausio 9, nr. 37, p. 2.
*
Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1986, t. 1, nurodo
ką, o kitą kartą ir policijos jį suimti
norminę Kamajų apylinkėse paplitusios pavardės
pasamdytus bernus. Vėliau M. Baltakis
formą: Kandroška.
išvyko į JAV, dirbo viename avalynės 26 1906 08 09 Kauno gubernatoriaus raštas generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, BS, 1906, b. 30, l. 36.
fabrike. Per to fabriko darbininkų strei- 27 Iš Jono Puteikio atsiminimų, LYA, LKP dokumentų
skyrius, f. 3377, ap. 38, b. 226, l. 2–5.
ką policijos buvo nušautas.27
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1905 m. rugpjūčio 28 (rugsėjo 10) d. Kauno gubernijoje įvesta sustiprintos
apsaugos padėtis panaikinta tiktai 1909 m. rugpjūčio 25 (rugsėjo 7) d.
Svarbiausias revoliucijos kovotojų Lietuvoje siekis – išsikovoti nepriklausomybę arba bent autonomiją – nebuvo pasiektas. Tik trumpam laikui buvo iškovota
žodžio, spaudos, susirinkimų laisvė. Pagerinta darbininkų ekonominė padėtis.
Valstiečiams panaikinti išperkamieji mokesčiai, kai kurie luominiai apribojimai.
Vytautas Bičiūnas, remdamasis Ernestu Galvanausku, teigia, kad J. Smalstys neva veikė su savo „giltininkais“ (teroristų būriu). Neva „iš pradžių jo būrys
užpuldinėjo monopolius ir paštus, bet paskiau ėmė užpuldinėti ir privačius žmones“.28
Tai negarbingas nužudyto politinio oponento, kuris nebegali apsiginti, šmeižtas.
Išskyrus monopolių uždarinėjimus, paminėti kaltinimai jokiuose valdžios pareigūnų
pranešimuose J. Smalskio-Smolskio grupei nepriskiriami. Nė viename paštų apiplėšime J. Smalsčio-Smolskio žmonės nedalyvavo. Buvo vykdomi Didžiojo Vilniaus
seimo nutarimai. Jeigu ir rinkdavo aukas socialdemokratų reikalams, tai jos buvo
savanoriškos. Ar valsčių valdybų nutarimų rašymas lietuvių kalba, rusų policijos,
valdininkų, mokytojų pašalinimas – „giltininkų“ darbas? Tiesa, yra pasitaikę atvejų,
kai mėginant diskredituoti socialdemokratus jų vardu valdžios provokatoriai ar
nusikaltėliai paprasčiausiai plėšikaudavo. Besislapstantys socialdemokratai juos ne
visada galėdavo demaskuoti.
Kai aktyviausi revoliucijos dalyviai kankinosi kalėjimuose, buvo siunčiami
į tremtį, turėjo pasitraukti į užsienį, jų iškovotomis šiokiomis tokiomis laisvėmis
galėjo naudotis kiti. Nuo 1905 m. Kauno ir Vilniaus gubernijose žmonės galėjo
prašyti valdžios mokyklose įvesti lietuvių kalbos pamokas, paskirti į valdines
mokyklas mokytojus lietuvius. Nors ir priklausomos nuo valdžios malonės, galėjo
veikti kai kurios kultūros ir švietimo draugijos. Būdavo rengiami lietuviški vakarai, vaidinimai. Kilo lietuvių švietimas, kultūra, didėjo tautinis sąmoningumas.
Įsijungę į legalią politinę veiklą krikščionys demokratai visokiais būdais kovojo
su oponentais socialdemokratais, kurie valdžios buvo persekiojami. Revoliucijos
pralaimėjimas neišplėšė iš lietuvių sąmonės nepriklausomybės siekio.

28

Bičiūnas V. Kun. Jonas Katelė ir jo laikai, Kaunas,
1934, p. 225–226, 283 (461 išnaša).
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Kamajų valsčiaus savanoriai kūrėjai*
Ričardas Čepas
Lauras Ablamas. Gimė 1901 08 06 Kamajÿ mstl. 1919 05 20–1921 04 30
savanoris 1-ame raitelių pulke. Gyveno Vartìlių k., Vištýčio vls.,
Vilkavíškio r. Dirbo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 1795, išduotas 1929 03 20.
Vladimiras Aleksiejevas. Gimė 1888 11 06 Kaunê. Nuo 1919 02 12
savanoris. Paleistas atsargon 1920 04 28. Gyveno Salÿ mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8085, išduotas 1932 03 29.
Leonas Augulis. Gimė 1901 02 05 Kuokšiÿ k., Kamajÿ vls. Tarnavo
1919 06 12–1920 06 18. 1928 gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1782, išduotas 1929 03 20.
Juozas Brazdylis. Gimė 1902 01 20 Naujåsodės k., Kamajų vls. Tarnavo
savanoriu 1920 06 15–1921 06 08, vėliau – pašauktu iki 1924 03 18.
Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1933 gyveno Kaune.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 6470, išduotas 1931 02 28.
Juozas Butkys. Gimė 1896 08 09 Mikni¿nų k., Kamajų vls. Savanoris
nuo 1919 01 15. 1928 tarnavo Rõkiškio apskr. policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 653, išduotas 1928 08 29.
Mykolas Butvydas. Gimė 1892 09 01 Vyžuonÿ vls., Utenõs r.
Tarnavo savanoriu 1919 07 02–1920 08 02. 1930 gyveno Kerìlių k.,
Kamajų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6874, išduotas 1931 06 22.
Jonas Čeičys. Gimė 1901 11 29 Mork¿niškių k., Kamajų vls. Tarnavo 1919 06 15–1920 06 19, pašauktu – 1921 10 14–1922 10 18. 1928
gyveno Urboniškio k., Kamajų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 692,
išduotas 1928 08 29.
Pranas Čepukas. Gimė 1900 08 25 Vilkìliškio vnk., Kamajų vls. Tarnavo 1919 06 30–1921 11 05. 1929 gyveno Šaltakýnės k., Obìlių vls.
Save vadino Matiuku, patėvio pavarde. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 4386, išduotas 1930 01 31.
Juozas Čiuželis. Gimė 1896 03 03 Juod¸nų k., Plùngės vls. Tarnavo
1919 10 06–1920 09 01. 1928 gyveno Kamajų mstl. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 1361, išduotas 1928 11 23.
Jonas Griška. Gimė 1896 07 01 Lodosių k., Kamajų vls. Tarnavo
1919 03 25–1922 03 06 Š¸toje, Pånevėžio atsargos batalione, vėliau –
4-ame pėstininkų pulke. Gyveno Rõkiškyje. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 8711, išduotas 1932 09 30.
Kazys Grižas. Gimė 1902 01 12 Kamajų mstl. Mirė 1927 09 10
Kretingõs mst. Apdovanojimas išduotas žmonai Felicijai, gyvenančiai Šilagalių k., Rokiškio vls. Jaunesnysis puskarininkis. Tarnavo
1919 05 15–1922 06 10. Buvo lenkų nelaisvėje.
Dirbo Kretingos nuovados policijos virši* Asmenys 1918–1920 metais savanoriais stoję į
ninku. Nukautas piktadarių. Apdovanojimo
Lietuvos kariuomenę, apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.
liudijimas Nr. 8062, išduotas 1932 03 09.
196

ISTORIJA

Petras Indriūnas. Gimė 1901 07 10 Radžioniÿ vnk., Kamajų vls.
Tarnavo 1919 07 03–1921 12 10. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 gyveno
gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1019, išduotas 1928 10 20.
Jonas Jakštas. Gimė 1903 02 28 Rygojê. Kilęs iš Čižÿ k., Kamajų vls.
Tarnavo 1920 10 31–1922 04 01. 1929 gyveno Kamajų mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5407, išduotas 1930 07 31.
Jonas Jurkštas. Gimė 1899 11 06 Krýlių k., Kamajų vls. Mirė
1924 04 17. Tarnavo 1919 08 28–1922 01 11. Buvo lenkų nelaisvėje.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 9427, išduotas 1934 02 28.
Juozas Kaušakys. Gimė 1893 10 15 Verksnioniÿ k., Kamajų vls. Tarnavo 1919 08 15–1921 03 21. 1930 gyveno Salÿ mstl. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 6114, išduotas 1930 12 15.
Juozas Kepalas. Gimė 1902 02 09 Rygoje. Kilęs iš Kuokšiÿ k. Tarnavo 1919 06 05–1920 07 10. 1931 gyveno San Paule, Brazilijoje.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 6376, išduotas 1931 02 25.
Kazys Kepalas. Gimė 1891 02 28 Petraukos vnk., Kamajų vls. Atsargos
vyresnysis leitenantas. Savanoris nuo 1919 02 14. 1919 07 06 baigė
karo mokyklą. 1925 paleistas į atsargą. 1932 gyveno Kaune, dirbo
Vytauto Didžiojo universitete. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1815,
išduotas 1929 03 20.
Petras Kvedaras. Gimė 1901 08 22 Patíltės vnk., Kamajų vls. Tarnavo
1919 06 – 1921 11 24. 1930 gyveno Duõkiškio mstl. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 10129, išduotas 1938 11 29.
Pranas Kvedaras. Gimė 1896 10 08 Rimšioniÿ k., Kamajų vls. Tarnavo
1919 06 27–1921 10 11. 1929 gyveno Trumpùčių k., Svėdasÿ vls.,
kur kaip savanoris buvo gavęs žemės. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 2914, išduotas 1929 06 26.
Pranas Lapinskas. Gimė 1894 10 05 Minči¿nų k. Tarnavo 1919 06 11–
1920 06 15. 1929 gyveno Salÿ mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr.
2820, išduotas 1929 06 31.
Petras Latvėnas. Gimė 1899 04 17 Kúosių k., Kamajų vls. Jaunesnysis puskarininkis. Tarnavo 1919 07 03–1922 04 10. Buvo nelaisvėje.
1930 gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5587, išduotas
1930 09 25.
Pranas Levendavičius. Gimė 1895 10 10 Anykščiÿ mst. Tarnavo
1919 06 01–1921 10 17. 1928 gyveno Kamajų mstl. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 1172, išduotas 1928 10 31.
Kazys Macijauskas. Gimė 1901 02 17 Sriubíškių k., Jūžintÿ vls.
Tarnavo 1919 07 09–1920 07 01. 1929 gyveno Dava¤niškio k., Kamajų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5430, išduotas 1930 07 31.
Petras Mickis. Gimė 1890 05 23 Kúosių k., Kamajų vls. Tarnavo
1919 08 28–1920 10 05. 1931 gyveno Kuosių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8534, išduotas 1932 05 31.
Juozas Prokopas. Gimė 1900 03 14 Lapiìnių k., Kamajų vls. Tarnavo 1919 06 01–1921 11 27 2-ame pėstininkų pulke. 1930 gyveno
197

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Vilkavíškio apskr., Påjevonio vls., Raga¤šių k. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 5822, išduotas 1930 10 31.
Adolfas Pupkevičius. Gimė 1890 05 Trapšėnų k., Kamajų vls. (?)
Tarnavo 1919 06 14–1921 12 01. 1929 gyveno Ukmergºs apskr.,
Mùsninkų vls., Narvýdiškio k., 1934 – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8481, išduotas 1932 05 31.
Feliksas Ramanauskas. Gimė 1898 10 10 Juodoniÿ k., Kamajų vls.
Tarnavo 1919 06 29–1922 04 10 2-ame pėstininkų pulke. 1928 gyveno Anykščiÿ mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10016, išduotas
1937 06 30.
Feliksas Rimkus. Gimė 1895 07 10 Vikoniÿ k., Svėdasÿ vls. Savanoris nuo 1919 06 22. 1929 gyveno Urbõniškio vnk. Apdovanojimo
liudijimas Nr. 5113, išduotas 1930 05 30.
Kazys Sabaliauskas. Gimė 1900 02 11 Antašåvos mstl., Aukštup¸nų vls.,
Pånevėžio apskr. Jaunesnysis puskarininkis. Tarnavo 1919 06 26–
1921 12 01. 1928 gyveno Kamajų mstl. Apdovanojimo liudijimas
Nr. 608, išduotas 1928 08 23.
Kazys Smalstys. Gimė 1899 05 24 Čižÿ k., Kamajų vls. Tarnavo
1919 10 14–1922 10 04. 1930 gyveno Élniškių k., Pãndėlio vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7421, išduotas 1931 10 10.
Jonas Šiaučiūnas. Gimė 1889 08 28 Aluotÿ k., Šimoniÿ vls. Mirė
1925 01 15 Dava¤niškio k., Kamajų vls. Tarnavo 1919 08 23–1920 09 05.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 8053, išduotas 1932 02 09.
Pranas Teraškevičius. Gimė 1896 02 18 Davainiškio dvare, Kamajų vls.
Savanoris nuo 1919 07 03, pašauktas tarnavo 1919 10 01–1921 11 30.
1929 gyveno Rõkiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1670, išduotas
1929 02 19.
Pranas Trečiokas. Gimė 1900 08 06 Aluotų k., Šimonių vls. Mirė
1926 01 30 Grevíškių k., Kamajų vls. Tarnavo 1919 06 24–1921 10 06.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 6772, išduotas 1931 04 30.
Pranas Vaira. Gimė 1900 02 03 Radžioniÿ vnk., Kamajų vls. Tarnavo
1919 07 01–1922 01 11. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 gyveno gimtinėje.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 3475, išduotas 1929 08 21.
Pranas Varškevičius. Gimė 1900 03 05 Aukštåkalnių k., Kamajų vls.
Tarnavo 1919 07 01–1920 08 07. 1928 gyveno Rokiškio geležinkelio
stotyje ir tarnavo apskr. žemės tvarkytojo įstaigoje. Dalyvavo Kla¤pėdos
išvadavime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 858, išduotas 1928 08 31.
Juozas Zaborskas. Gimė 1893 03 12 Svėdasÿ mstl. Tarnavo 1919 06 15–
1919 10 10. Buvo sužeistas. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 1929 gyveno
Urbõniškio vnk., Kamajų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3329,
išduotas 1929 07 31.
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Kamajų žydai*
Berl Kagan

Rokiškio rajone žydai gyveno nuo XVIII amžiaus pradžios. Tai matyti iš
Kamajų pirmųjų rabinų.
1847 metais čia gyveno 453 žydai, 1897 m. – 944, 1914 m. – apie 360, prieš
holokaustą – apie 250. Žydai vertėsi prekyba, amatais, turėjo savo krautuves. Iki
1914 metų nebuvo gydytojo. Felčeris R. Chaimas Šalomas vėliau tapo Kaz¸nų rabinu.
1915 m. beveik visas miestelis sudegė.
Po Pirmojo pasaulinio karo, kai Latvijos rinka buvo atkirsta, visa žydų
ekonomika buvo sukrėsta.
Su Kamajais susijusi įdomi 1905-ųjų metų revoliucijos istorija. Tada Rusijoje
kilus bendram sąmyšiui, lietuviai ėmė siekti Lietuvos nepriklausomybės. Vienas jų
lyderių buvo Jurgis Smalstys, gimęs Kamajuose, buvo išvykęs į Šveicariją. Miestelio
žmonės nepritarė žydų pogromams. Ravas1 R. Elijahas Gordonas sušaukė slaptą
susirinkimą su kunigais, seniūnais iš aplinkinių kaimų ir J. Smalsčiu. Jis jiems
pasakė, kad žydai simpatizuoja nepriklausomos Lietuvos idėjai ir tikisi, kad lietuvių sąjūdžio vadai neleis pralieti žydų kraujo. Maždaug po keleto dienų turgus
buvo pilnas įpykusių valstiečių ir praeivių. Ispravnikas ėmė grasinti revolveriu.
J. Smalstys jį nuginklavo ir liepė jam nešti revoliucijos vėliavą. O valstiečiams
pasakė, kad rusai (kacapai) ateisią žydų naikinti ir mes turime juos apsaugoti. Iš
tikro po kelių dienų atvyko baudžiamoji ekspedicija, sušaukė visus žydus į turgaus aikštę ir kareivių vadas grasino pašalinsiąs visus žydus, bet galiausiai juos
paleido. J. Smalstys pradingo, vėl kilo antižydiškų nuotaikų, todėl žydai kreipėsi
į valdžią apsaugos. Kurį laiką čia buvo įsikūrę 7 kazokai prižiūrėti ramybės.
Rabinai. R. Mošė Hakohenas, apie XVIII a. vidurį; R. Ben-Zionas,
Mošė Hakoheno sūnus.
R. Dovydas, Avrahamo sūnus, prieš 1785 m., vėliau „magid šiur
bebeit-haknesset dekehila kadoš Vilna“,– taip rašoma jo rekomendacijoje,
Jehielio Michalio veikale Derekh hamelekh; dar vėliau rabinas Skídliuje.
R. Avrahamas, Jonos Hiršovico sūnus, gimęs 1861 m., pradėjęs
1880 m., vėliau – rabinas Rubiniškiuose, Skidliuje.
R. Bunemas-Cemachas Zilberis (Silver), gimęs Dusetosê, taip pat
rabinas Avelyje, Š¸toje.
R. Elijahas, Dovydo Gordono sūnus, gimęs 1865 m. Pirmiau rabinas Daugėlíškyje, Medilê, Vídžių ješivos2
* Versta iš: Berl Kagan, Yidishe Shtet, Shtetlech un
vadovas, čia nuo 1899 m., 1910 m. cadikas3
Dorfishe in Lite, New York, 1991, p. 446–448. Iš
Šnípiškėse, 1923 m. – Niujorko didžiojo
jidiš k. vertė Aušra Pažėraitė.
4
beit-midrašo rabinas, ten mirė 1932 m. Jo
1
Ravas – autoritetingas miestelio žydų bendruomenės
sūnus – rašytojas ir mokslininkas, žinonarys.
2
mas kaip Hiršas Leibas Gordonas. Veikalai:
Ješiva – Toros studijų namai.
3
Cadikas – žydų chasidistų bendruomenės vadovas,
Divrei Elijahu (Vilnius, 1903, 1905, 2 dalys),
laikomas tarpininku tarp Dievo ir žmogaus.
Damaat haašukim (Vilnius, 1907), Jisrael
4
Midrašai – judėjų teologinės literatūros rūšis – alebeamim (Vilna, 1914), Maarekhet Jisrael (Niugoriniai didaktiniai Senojo Testamento komentarai,
jorkas, 1926).
jų rinkiniai.
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R. Eliezeris Zeevas Volfas, Mošė Natano Lufto sūnus, Mstislavo ješivos vadovas, nuo 1906 m. čia rabinas, vėliau Dievìniškėse, trumpai
Hafets-Haim ješivos tremtyje Rusijoje vadovas.
R. Israelis Ziselis, Betsalelio Paltino Dvoreco sūnus, gimęs 1888 m.
Da÷gpilyje, vėliau rabinas Jieznê. 1926 m. atliko alija5 į Erets-Israel.
Tevuna (Jeruzalė, 1941–1951) redaktorius. Hagaon R. Moše-Mordekh/ai
Epštein, chajjav upeolotav (Jeruzalė, 1944) autorius.
R. Meir Fain, vėliau Amerikoje; R. Jehuda Leibas Sigeris [Tigeris?],
gimęs 1908 m. Alantojê. Rabinas Žeimìlyje, HJD6.
R. Betsalelis Hakohenas, gimęs 1820 m. Vilniuje, cadikas. Kamajų
abad.7 Mirė Vilniuje 1878 m. Jo tėvas R. Mošė Hakohenas II, miręs
1875 Vilniuje, Ben-Ciono sūnus, Mošė Hakoneno anūkas.
R. Jakovas Karkas, chazanas8-šohetas, R. Israelio Nisano Karko tėvas.
Kilusieji. Ravas R. Uri Kamajeris, Arje-Leibo sūnus. Gimęs 1719 m.
Naugardukê, ilgus metus gyveno Kamajuose.
R. Moše Rapoportas, miręs 1839 m., Toledot Moše ir Imrei Moše meistras.
R. Israelis Nisanas Karkas, čia gimęs 1867 m. Nuo 1887 m. keturiasdešimt metų cadikas Kaune, nuolatinis gaono9 R. Jicchako-Elkhanano
padėjėjas. Nuo 1901 m. Kauno Kollel avrakhim prušim vadovas. Vienas
iš Mizrahei vadovų Lietuvoje. 1926 m. atliko alija į Erets-Israel. Mirė
1938 m. Tel Avive.
Šmuelis Heras, gimęs 1887 m. Gyveno Rygojê, kur buvo hebrajų
kalbos mokytojas. Nuo 1917 m. Peterburge. Nuo 1927 m. Tel Avive, ten dirbo hebrajiškoje mokykloje. Pirmiausia rašė daugiausia
jidiš kalba, o paskui tik hebrajiškai. Bendradarbiavo hebrajiškame
Hahaver (Ryga, 1908), Jidiše Štime (Ryga, 1910), Peterburgo Togblat,
redaktoriavo Der Idišer Arbeiter (Vitebskas). Hebrajiškai vaikams rašė
legendas ir istorijas, kurių dalis vėliau buvo publikuota knygomis:
Agadot lejeladim (Ryga), Mul har Haelohim (1928), Lehovevei (1930),
Ester Hamelakha; D. V. Borokhov (1931), Toledot hasifrut hatalmudit
(1937), ir su Š. Šarira – Mevoa lesifrut hajisraelit haatika (1932) – visos
Tel Avive. Mirė 1950 m. Tel Avive.
R. Jicchakas, Mošė Agulniko sūnus, gimęs 1897 m. Abad Pasvalyje
nuo 1931 m. Ten ir žuvo 1941 m., HJD.
Šmuelis Atlasas, gimęs 1899 m. Studijavo filosofiją Maskvoje ir Vokietijos universitetuose. Žydų filosofijos dėstytojas Anglijos universitetuose.
Nuo 1942 m. Amerikoje, Talmudo ir filosofijos profesorius Cincinačio
rabinų seminarijoje. Žinomas kaip autorius knygų ir straipsnių hebrajų,
vokiečių ir anglų kalbomis apie žydų filosofinę mintį viduramžiais.
Publikavo su savo įvadu ir komentarais:
5
Alija – žydų kėlimasis nuolatiniam gyvenimui į
Jad hahazaka dalis pagal paties Rambamo
Izraelį.
parašytą rankraštį (Londonas, 1940) ir Hi6
HJD – hebrajiška abreviatūra, reiškianti „Tegul
dušei haRavad apie Bava Kama (Londonas,
Viešpats keršija už jo kraują“.
7
Abad – žydų bendruomenės teisėjas, besivadovau1940, Jeruzalė – Niujorkas, 1963).
Bernardas Zaksas, gimęs 1905 m. Nukeliavo
iki Pietų Afrikos, ten tapo anglų žurnalistu.

8
9

jantis žydų papročių teise.
Chazanas – kantorius.
Gaonas – žymus rabinas, Talmudo žinovas (judėjų
religinio autoriteto garbės titulas).
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Kamajų žydai, kuriuos prisimenu
Šaptai Elijasonas

Kamajų žydų kapinės. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 13

Kiek pamenu, Kamajų miestelyje gyveno apie 60 žydų šeimų ir kiek mažiau
lietuvių. Dauguma žydų užsiėmė prekyba. Atsimenu du batsiuvius, odų išdirbėją
(garberį) Straitą, kuris gyveno už Šetekšnos upelio. Netoliese gyveno Preso šeima,
kuri iš kelmų ir senų rąstų degė medžio anglis. Ten pat degutininkas Feldmanas,
gaminęs degutą ratų ašims tepti. Jis važinėjo po kaimus ir savo gaminį pardavinėjo ūkininkams. Kamajuose buvo trys medžiagų krautuvėlės: Berkos Brigmano,
Šklero ir dar vieno žydo, kurio pavardės neprisimenu. Prie aikštės veikė Bajaro
ir Chajos traktieriai. Keturios žydų šeimos ūkininkavo. Palyginti turtingai gyveno
tik viena Zilberio šeima.
Mūsų namas buvo priešais Antano Strazdelio paminklą. Motina man pasakojo daug gražių istorijų apie jį, kaip apie gerą širdingą žmogų.
Atsimenu uždažytų žydų krautuvių iškabų: reikalauta boikotuoti žydų
krautuves. Bet daugiau atmintyje išliko normalūs kaimynų santykiai, apie tai rašė
Žemaitė ir kiti lietuvių rašytojai. Kaip žinoma, žydai negirtuokliavo. Bet kartą
tėvą visai girtą vėlai naktį namo parvežė jo arklys. Mat tėvelis rado 200 litų
ir suprato, kieno tie pinigai. Už tokią sumą tą dieną jo geras pažįstamas buvo
pardavęs arklį. Nuvežė tam ūkininkui pinigus ir šis atsidėkodamas jį nugirdė.
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Apie Jono Diržio parduotuvę
Inga Levickaitė-Vaškevičienė

Tarpukaryje vidutiniame Lietuvos miestelyje buvo priskaičiuojama nuo keliolikos iki keliasdešimt parduotuvių (beje, dažniau vartotas krautuvės terminas).
Pagal tai, kokiomis prekėmis prekiauta, parduotuvės vadintos įvairiai: Maisto prekių,
Mėsos, Smulkių prekių, Kolonialinių prekių, Geležies, Manufaktūros, Tabako ir papirosų,
Mišrių prekių ir pan. Tačiau daugeliu atvejų, ypač mažesniuosiuose miesteliuose,
parduotuvės nebuvo griežtai specializuotos ir pirkėjai jose galėdavo nusipirkti
pačių įvairiausių prekių – nuo adatos iki silkės, žibalo, degtukų ar net dviračio.
Bene labiausiai paplitusios ir buvo mišrių ar smulkių prekių parduotuvės.
Tradiciškai didžioji dauguma parduotuvių priklausė žydams. Aišku, beveik
kiekviename miestelyje buvo galima rasti lietuvišką vartotojų kooperatyvo parduotuvę, kurioje būdavo prekiaujama tiek įvairiausiomis ūkio prekėmis, smulkmenomis,
tiek ir kai kuriais maisto produktais (pavyzdžiui, cukrumi, saldainiais, miltais,
kruopomis, trąšomis ir kt.). Iškaboje, kuri kabėdavo virš įėjimo į prekybos įstaigą,
buvo privaloma nurodyti parduotuvės pavadinimą, savininko pavardę.
Kamajų miestelyje dauguma parduotuvių taip pat priklausė žydams. Čia veikė
smulkių prekių, geležies parduotuvės, dvi manufaktūros parduotuvės, valstybinė
degtinės parduotuvė (monopolis), kurioje prekiauta degtine, spiritu bei denatūruotu
spiritu. Iš lietuvių prekyba vertėsi Čypas ir Jonas Diržys. Apie jį papasakojo Diržių
dukra mokytoja Bronė Zovienė (Diržytė), gim. 1929 m. Kamajuose.
Prekybininkas J. Diržys buvo kilęs iš Panemunºlio valsčiaus Panemùnių
kaimo. Augo neturtingoje bežemių šeimoje. Tarnavo pas ūkininkus, paskui išvažiavo į Jungtines Amerikos Valstijas, ten dirbo geležies fabrike.
Grįžęs į Lietuvą, apie 1924 m. Kamajuose nusipirko pusę mūrinio dviejų
aukštų namo miestelio centre ir įsteigė geležies bei smulkių prekių parduotuvę.
Kitą pusę namo nusipirko Čypas, kuris taip pat laikė smulkių prekių parduotuvę, turėjo malūną ir 6 ha žemės. „Konkurentai tarpusavyje nebuvo, kilę iš to paties
Panemunių kaimo, kartu dirbę Amerikoje.“1
Diržių šeimai priklausė keturi kambariai ir virtuvė. Parduotuvei buvo
paskirtas atskiras kambarys. Kitame dideliame kambaryje visi gyveno. Trečiame
kambaryje J. Diržys rėždavo stiklą (tuo irgi vertėsi). O likęs nedidelis kambarėlis
su visuomet paklota lova buvo kaip ir „išnuomotas, tarsi svečių kambarys“. Žmonės
čia vesdavosi pavaišinti policininką, atsinešdavo ir buteliuką. „Ateina su visokiais
reikalais, nori pavaišinti, o policijoje negers.“
Virš parduotuvės durų buvo pakabinta skardinė iškaba su užrašu Geležies ir
smulkių prekių krautuvė. Ant namo kabėjo kita iškaba apie vilnų supirkimo punktą, nes sandėlyje J. Diržys priimdavo karšti vilnas, kurias išsiveždavo Pandėlyjê
veikusios vilnų karšyklos atstovai. Vilnas žmonės pristatydavo maišais.
Atėjus pirkėjui ir jam atidarius
duris, viduje suskambėdavo varpelis. 1 Čia ir toliau kabutėse cituojamas Bronės Zovienės
(Diržytės) pasakojimas, kurį autorė užrašė 2005 m.
Parduotuvėje buvo įtaisytos lentynos,
liepos 20 d. Medžiaga saugoma Lietuvos liaudies
stovėjo paprasti mediniai prekystaliai.
buities muziejaus archyve, bylos nr. 11271.
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Viena dėžutė buvo aukštesnė – kaip kasa. „Seniau žmonės labai imdavo bargan [skolon], neturtingai gyveno. Į tą dėžutę sudėdavo vekselius.“ J. Diržys skolininkų pavardes
įrašydavo į knygą. Dalis žmonių skolas mokėjo ne pinigais, bet atsilygindavo
maisto produktais, pavyzdžiui, pasodindavo bulvių, nes Diržiai žemės neturėjo,
tik nedidelį daržą. Bulves reikėdavo nusikasti patiems. Parduotuvėje šviesdavo
žibalinė lempa. Anot B. Zovienės, „kieno žemesni namai, tai buvo pakabinamos palubėje lempos. Mūsų aukštas namas, dviejų aukštų, tai lempa stovėjo ant stalo.“ J. Diržys
turėjo ir primusinę lempą. „Benzinu gal pripumpuodavo, labai šviesu būdavo, bet ją
naudodavo ne visada. Skaitė [laikė], kad benzinas brangus.“ Patalpas apšildė malkom
kūrenama krosnis.
Parduotuvėje prekiavo geležies dirbiniais – geležies ruošiniais („kieme buvo
padarytas akmuo skaldyt“), pasagomis arkliams, vinimis pasagoms kaustyti, dalgiais.
„Inventorium žemei dirbti, bet pagrindas buvo arkliai, vežėčios.“ Buvo ir maisto prekių:
cukraus, druskos, arbatos, saldainių. „Daug ko neatsimenu, neprekiaudavom, mes,
vaikai, tik apie cukrų apsisukdavome, pakabindavome.“ Maisto ir ūkinėms prekėms
buvo skirti atskiri prekystaliai. J. Diržys turėjo dvejas svarstykles: vienas lėkštines, pastatytas ant prekystalio, kitas – dideles, ūkines, su platforma, skirtas sverti
didesnėms prekėms. Prekių atsiveždavo iš Rokiškio, iš žydo Aršos.
J. Diržys mokėjo prekiauti. „Išeina ant laiptų ir kviečia žmones. Buvo visiškas
bemokslis, bet suvesdavo visas sąskaitas. Rašysena – pusė bėdos, iš savęs išmoko. Amerikoj, kai dirbo, gal prasilavino, gabus buvo.“ B. Zovienės (Diržytės) motina padėdavo
tėvui prekiauti.
Uždirbtų pinigų, kaip dažnai darydavo kiti lietuviai prekybininkai, į žemę
neinvestavo, nors galėjo įsigyti netoliese. „Mano broliui nelabai sekės mokslas. Tai
mama vis sakydavo, kad nupirktų jam žemės. Mamos tėvelis anksti mirė, ji keturiolikos
metų jau ardavo, jai kvepėjo žemė. O tėtis buvo bežemis, jam viskas – prekyba.“
1940 m., Lietuvą okupavus sovietams, komisarai J. Diržiui parduotuvę liepė
uždaryti. Viską reikėjo išparduoti. „Liko tik tas, ko žmonės neišpirko, o tuo metu
viską pirko. Dar truputį pavagiliavom, tai pastatė komisaras savo spyną ir mūsiškiai,
jeigu būtų uždėję savo spyną, tai gal būtų ką išsinešę, o dabar taip ir liko. Ką gi gali
vaikas išnešt.“
Vokiečių okupacijos metais J. Diržio name įsikūrė vokiečiai, nes jiems tiko
mūrinis namas –„patogu, neperšaunamas“. Mūrinių namų miestelyje buvo mažai,
daugiausia mediniai. Traukdamiesi vokiečiai Kamajus padegė. Sudegė ištisos gatvės; apdegė ir J. Diržio namas.
Pasibaigus karui, Diržių šeima vertėsi sunkiai, nes tėvai jau buvo vyresnio
amžiaus, o vaikai dar nedideli. Kad pragyventų, J. Diržys ėmėsi įvairių darbų:
drožė medinius šaukštus; išsikirpęs iš kartono formas, su sūnumis vėlė veltinius
(veilokus); rėžė stiklą; darė siuntiniams dėžutes. B. Zovienei taip pat buvo nelengva.
„Kamajuose nebuvo vidurinės. Leido į vidurinę Rokiškyje. Mama deda valgyti, tai tėtis
per petį žiūri ir sako, kad kiek tu jai vienai dedi, tai mums visiems penkiems užtektų.
Vėliau tapau visų namų duona – dirbau, mokytojavau.“
J. Diržys mirė 1953 m., sulaukęs 74 metų amžiaus.
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Modernios technikos plitimas
Kamajų valsčiuje tarpukariu
Genovaitė Žukauskienė

Visais laikais žmonės tobulino savo darbo įrankius. Esminiai technikos
pokyčiai įvyko XIX a. pabaigoje, kai dvaruose ir stambesniuose ūkiuose pradėti
naudoti garo, vėliau dyzeliniai varikliai, metaliniai žemės ūkio padargai.
Šiame straipsnyje apžvelgiama žemės ūkio, transporto, ryšio ir buityje naudota technika tarp dviejų pasaulinių karų. Naudotasi Lietuvos valstybės istorijos
ir Lietuvos centrinio valstybės archyvų, bibliotekose ir muziejuose saugomais
dokumentais, kraštotyros ekspedicijoje Kamajuose autorės surinkta medžiaga.

Žemės ūkyje naudota technika
Tarpukario Lietuvos ekonomikos pagrindas buvo žemės ūkis, todėl valstybė ėmėsi žygių, kad jis būtų našesnis, spręstų socialines problemas. Tam turėjo
padėti žemės ūkio reforma – dvarų, ypač sunykusių per Pirmąjį pasaulinį karą,
parceliacija, valakų reformos metu suformuotų rėžinių kaimų skirstymasis į vienkiemius, agronomijos naujovių diegimas ir, suprantama, modernios žemės ūkio ir
jo produkcijos perdirbimo technikos naudojimas. Kamajų krašto ūkininkai, pamatę
dvaruose ar stambiuose ūkiuose efektyvesnį ir kokybiškesnį pažangios technikos
darbą, taip pat stengėsi įsigyti žemės ūkio darbus lengvinančios technikos.
Didelę dalį pajamų ūkininkai gaudavo iš parduodamų linų. Rokiškio kraštas, taip pat ir Kamajai garsėjo geru linų pluoštu. Apie tai dar 1861 m. buvo
rašoma carinės Rusijos leidžiamame informaciniame leidinyje. Jame Rokiškio
krašto užaugintų linų pluoštas, kurį užsienio šalys vertino kaip aukščiausios
rūšies, įvertinamas kaip geriausias ne tik Kauno gubernijoje, bet ir visoje Rusijoje.1 Linus iš ūkininkų supirkdavo linų supirkėjai, dažniausiai žydai, kurie juos
dažniausiai išveždavo į Rygą, kur parduodavo keliskart brangiau. Buvo skatinama, kad pelningu linininkystės verslu užsiimtų Lietuvos verslininkai. 1920 m.
Lietuvos politechnikas rašė:
„Linais, kaip žinoma, dabar tiek esame turtingi, kad turime galimybės ne tik savo reikalavimus, bet ir linų išvežimu Valstybės biudžetą papildyti.“2
Linų apdirbimas buvo labai imlus ir reikalaujantis daug rankų darbo. Senais
laikais linus kuldavo medinėmis kultuvėmis, mindavo mintuvais. Mynėjas, kaire
ranka paėmęs saują linų, dėdavo juos ant mintuvo lentos. Dešiniąja laikydavo
pakėlęs grublėtą viršutinę mintuvo dalį – rankeną, kuri spaudžiama žemyn nuspausdavo linus į mintuve esančios išimos tarpus ir juos laužydavo. Šis veiksmas
buvo kartojamas, kol linų sauja, traukiant ją nuo vieno galo iki kito, būdavo visiškai
sulaužoma. Išmintų linų spalius išmušdavo brauktuve, po to pluoštą šukuodavo
šepečiais, padarytais iš medinės apie
1
Материалы для географии и статистики России.
70 cm ilgio lentos, ant kurios kas keli
Ковенская губерния, Санкт-Петербург, 1861, c. 383.
centimetrai buvo sukaltos medinės vi- 2 Lietuvos politechnikas, 1920, nr. 1, p. 5.
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nys smailėjančiais galais (vėliau medines vinis keitė metalinės). Kaire ranka žmogus
laikydavo padėtą ant suoliuko šepetį, dešine šukuodavo linus. Per dieną vienas
mynėjas apdorodavo apie 30 svarų (apie 12 kg) linų (2, 26a, 44).*
Kadangi linų pluoštas davė didžiausią pelną, o jų apdirbimas reikalavo
daug laiko sąnaudų, ūkininkai stengėsi įsigyti ar patys pasigaminti našesnę linų
apdirbimo techniką. Linų minamąją, kurios volus suko arklys, buvo susimontavę:
Kostas Kaušakys iš Verksnioniÿ k. (16), ūkininkai Kepalai iš Ažùbalių k. (9),–
Antanas Balbata iš Laukagaliÿ k. (29), ūkininkai Tamošiūnai iš Naujåsodės k. (1),
ūkininkas Neniškis iš Mork¿niškio k. ir kt. (30). Pas turėjusius minamąją techniką
linus išsiminti veždavosi ir kiti ūkininkai, susidarydavo net eilės (2, 9, 26a, 44).
XIX a. pab.– XX a. pr. Kamajų vls. Guči¿nų k. ūkininkų žiemos darbus
(panašiai dirbdavo ir kituose kaimuose) vaizdžiai aprašė Antanas Namikas:
„Žiemos laikais, pabaigus kūlimą, vyrai vakarais sukdavo pančius arkliams vasaros laiku
pančioti, vydavo virves ir vadeles, o dienomis brukdavo linus ir kanapes, jei buvo pasisėję. Moterys verpdavo verpalus, šukuodavo linus verpimui, o nuo antros vasario pusės
mestuvais mesdavo metmenis audeklams, o paskui kovo mėnesį statydavo savo gryčiose
stakles ir pradėdavo aust drobes, servetas, abrūsus ir pakulinius kasdienėms vyrų kelnėms
audeklus. Kai kada šeštadieniais merginos verpėjos susitardavo susirinkt pas vieną iš
jų vakaruot. Tam reikalui kiekviena, eidama vakaruotų, pasiimdavo su savim kalvaratą
[verpimo ratelį] su kuodeliu linų ar vilnų. Suėjusios atsisėsdavo ant suolų gryčioj ir
pradėdavo verpt, verpdamos uždainuoja kokią nors dainą. Užgirdę dainas, pradeda rinktis
vakaravimo vieton (vakaruškon) bernai. Ateina muzikantai, atsiranda armonika, skripka,
kartais esti ir bubinas arba klernetas. Verpimo rateliai sudedami kamaron, prasideda šokiai.
Kovo mėnesį gaspadoriai eidavo prakultų [paaštrintų] noragų, pataisytų palyčių [žagrės ar
plūgo verstuvių], ruošdavo arklius pavasario orei vasarojaus lauke, o balandžio mėnesį
prasidėdavo lauko arimas ir sėja žirnių, pupų, avižų, linų ir miežių bei bulbų sodinimas.“3
Senais laikais javus kuldavo spragilais ar arklio traukiamu prietaisu – blukiu
jaujose. XIX a. pabaigoje plačiai buvo paplitę vilktai – arklinės kūlimo mašinos.
Nagingi ūkininkai, neišgalintys nusipirkti fabrikinių kuliamųjų, patys pasidarydavo paprastos konstrukcijos mechanizmus. Medinę kuliamąją – arklio sukamą
medinį ratą su krumpliais, o nuo jo sukama kuliamoji,– pats pasigamino Jonas
Vilutis iš Kamšíškės vns. (35), o Jonui Gražiui iš Mažéikiškio k. tokią kuliamąją
padarė meistras Sirvydis (12).
Arkliu sukamas javų kuliamąsias turėjo: Jonas Vilutis iš Juodoniÿ k. (28),
Jonas Bimba iš Kari¿nų k. (37), ūkininkai Grobliai iš Verksnioniÿ k. (9), Jonas
Smalstys iš Kamšiškių vnk. (20), Kazys Tamošiūnas iš Naujåsodės k. (1), Juozas
Balbata iš Laukagalių k. (40), ūkininkas Šukys iš Nečionių k. (26a), Jonas Macijauskas ir Vladas Vaira iš Minči¿nų k. (27) ir kt.
Kūlimo darbai paspartėjo, darbo
* Skliausteliuose esantis skaičius nurodo informacikokybė buvo geresnė, kai pradėtos
jos pateikėjo numerį sąraše. Pasakojimus užrašė
straipsnio autorė 2013 m. kraštotyros ekspedicijos
naudoti garo mašinomis (dampiais) arba
Kamajų krašte metu.
dyzeliniais varikliais sukamos kuliamo- 3 Namikas A. Gyvenimo fragmentai, Utena, 2003,
p. 35, 36.
sios mašinos. Kuliamąsias su varikliu
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Mykolo Gimbučio
iki šių dienų išlikusi
arklinė grėbiamoji.
Kurkliečių k. Aut.
nuotr.

buvo įsigiję: Juozas Petrulis iš Žliubÿ k. (30, 33), Izidorius Šukys iš Nečioniÿ k.
(42), Antanas Vaičiulis iš Nemeni¿nų k. (34), ūkininkas Šukys iš Nečionių k. (27),
Aleksandras Šinkūnas iš Laukagaliÿ k. (40), Ignas Mikėnas, kuris kūlė su Kariūnų
dvaro kuliamąja (10). Su Blackstone varikliu sukama kuliamąja visoje apylinkėje
darbavosi ir Antanas Dagys iš Krýlių k. Tokį pat variklį kuldamas naudojo Juozas
Mikulionis iš Taraµdžių k. ir Petras Vilys iš Kãlvių k. (45). Švariai kuldavo Feliksas
Groblys iš Verksnionių k. (45). Jonas Gražys iš Mažeikiškio k. įsigijo kuliamąją,
jo brolis variklį ir kartu kuldavo (12). Kulti į Kamajų apylinkes atvykdavo Petras
Stalionis iš Roblių k. (10, 28). Būdavo kuliama iki pat šv. Kalėdų, o jeigu iki to
laiko nespėdavo, tai kuldavo ir po Naujųjų metų (1).
Didesnių ūkių šeimininkai stengėsi mechanizuoti ir daug laiko reikalaujančius
pievų šienavimo, javų kirtimo darbus. Arklines pjaunamąsias buvo įsigiję ūkininkai
Baltakiai iš Kamajų (28), Jonas Vilutis iš Kamšiškių vns. (10, 35), Kostas Kaušakys
iš Verksnionių k. (16), ūkininkas Mykolas Gimbutis Kurkliìčių k. (9), Kazimieras
Augulis iš Gave¤kių k. (25), Juozas Balbata ir Kazimieras Vilutis iš Laukagalių k.
(40), Edvardas Tupalskis iš Tytìlių k. (27), Jonas Gražys iš Mažeikiškio k. (12),
Juozas Bernotas iš Paùnksnių k. (42) ir kt. Arklines kertamąsias turėjo: Antanas Vaičiulis iš Nemeniūnų k. (34), Antanas Kepalas iš Ažubalių k. (4), ūkininkas Mykolas
Gimbutis iš Kurkliečių k. (9), Balys Dulkė iš Dava¤niškio k. (1), Juozas Gurnikas
iš Naujasodės k. (6), Juozas Balbata ir Kazimieras Vilutis iš Laukagalių k. (40),
Edvardas Tupalskis iš Tytelių k. (27), Juozas Bernotas iš Paunksnių k. (42) ir kt.
Darbus paspartindavo ir arklinės grėbiamosios, kurias buvo įsigiję: Juozas
Kirlys iš Vaičioniÿ k. (33), ūkininkai Baltakiai iš Kamajų (28, 29), Kostas Kaušakys
iš Verksnionių k. (16), Antanas Vaičiulis iš Nemeniūnų k. (34), ūkininkas Mykolas
Gimbutis iš Kurkliečių k. (9), Balys Dulkė ir Jonas Venslovas iš Davainiškių k.
(1), Juozas Gurnikas iš Naujasodės k. (6), Juozas Balbata ir Kazimieras Vilutis iš
Laukagalių k. (40), Antanas Okas ir Edvardas Tupalskis iš Tytelių k. (26a), Juozas
Bernotas iš Paunksnių k. (42), Jonas Petrulis iš Žliubų k. (30), Juozas Rugys iš
Kamajų (27) ir kt.
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Grūdų valymo įrenginius – arpus turėjo dažnas ūkininkas, rečiau turėta
fuchtelių, trijerių. Šie įrenginiai dažniausiai buvo pirktiniai (1). Lietuvos žemės
ūkio departamentas rūpinosi, kad ūkininkai galėtų pigiau išsivalyti javus tam
skirtomis mašinomis. 1923 m. Rokiškio apskričiai buvo skirta pašalpa vienam
javų valymo punktui steigti, apmokant 50% mašinų (trijerio, fuchtelio, gyvatuko)
kainos. Rokiškio apskrities taryba javų valymo punktui nutartė skirti iki 15000 Lt
iš 1924 m. sąmatos.4
Susistemintą informaciją apie XX a. pirmojo ketvirčio valsčiuose naudotą
žemės ūkio techniką pateikia 1930 m. atliktas pirmasis visuotinis Lietuvos žemės
ūkio surašymas, kurio metu suregistruotos ūkiuose naudotos mašinos, padargai,
įrankiai. Šiais duomenimis Kamajų valsčiuje buvusiuose 1138 ūkiuose naudota
vienokia ar kitokia žemės ūkio technika ir tik 85 ūkiuose nebuvo rasta jokių
padargų ar mechanizmų. Pagal minėtą surašymą Kamajų valsčiuje buvo užregistruota: 1483 vienvagiai plūgai, 614 drapakų, kultivatorių ir paprastų akėčių.
Dvivagių plūgų turėta 67, geležinių akėčių – 91. Javams valyti daugiausia naudoti arpai – 179, fuchtelių būta 13, trijeriai – 4, kitų rūšių valymo mašinų – 4.
Arklinių vilktų (maniežų) turėta 93, akselinių – 291. Sėjamųjų mašinų valsčiuje
užregistruota: eilinių – 2, dobilų – 8, kitų – 5. Augalų nuėmimo mašinų buvo: 11
kertamųjų, 6 pjaunamosios, 17 arklinių grėblių, 2 bulviakasės. Kuliamosios mašinos:
be grūdų valymo užregistruotos 111, su grūdų valymu – 4, dobilų kuliamosios –
2. Lokomobilių (garo katilų) buvo 2, mašinų su vidaus degimo varikliais – 8.5
1920 m. Salų dvare buvo įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurioje
besimokantys galėjo pamatyti įvairią žemės ūkio techniką ir išmokti su ja dirbti.
Daugiausia buvo naudojami arkliniai padargai ir mašinos: grūdų sėjamoji, javų
kertamoji, šienapjovė, bulviakasė. Įsigyta ir varikliu sukamų javų ir dobilų kuliamųjų bei grūdų valymo mašinų. Nuo 1930 m. su javų kuliamąja mašina dirbo
Antanas Dagys, kuris iškuldavo ne tik mokyklos, bet ir visos apylinkės ūkių
javus ir sėklinius dobilus. Mašinistui buvo mokamas 40 Lt atlyginimas ir vyr.
darbininko ordinarija. Mašinistas dirbo traktoriumi, motoru, lokomobiliu, atliko
kitus ūkio darbus.6

Kinas
Nuo 1909 m. po šalį klajojantis kinas per kelis dešimtmečius aplankė didelę
dalį Lietuvos miestelių ir kaimų. Tuomet dažniausiai buvo demonstruojamas didelio žmonių susidomėjimo sulaukęs filmas „Jėzaus Kristaus gyvenimas“7, kuris,
remiantis gyventojų apklausomis, rodytas Lietuvos žiūrovams apie dvidešimt metų.
Kino mechanikai, pasiėmę kino projektorių, kelias juostas, keliaudavo pėsčiomis, važiuodavo arkliu ar dviračiu. Filmus – tuometinį technikos stebuklą
rodydavo erdvesniuose ūkininkų namuose, mokyklose, o vasarą – ir daržinėse.
1912 m. Jonas Mickis iš Kamajų
vls. kreipėsi į Kauno gubernijos sta- 4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA),
f. 339, ap. 1, b. 1322, l. 8.
tybos skyrių su prašymu leisti Kama- 5 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas, Kaunas,
1930, t. 3, p. 54, 55.
juose įsteigti kino teatrą. Buvo pridėti
6
Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, 1997,
reikalingi brėžiniai. Reikia pažymėti,
Vilnius, p. 75.
kad tuo metu kino teatrai net dides- 7 Naujoji romuva, 1933, nr. 108, p. 95.
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niuose miestuose retai kur buvo. Iš Rygos Mickio užsakyta aparatūra buvo skirta
filmams ir nejudamiems paveikslėliams demonstruoti. Vyko susirašinėjimas su
Kauno gubernijos valdininkais dėl aparatūros saugumo, kad nekiltų gaisras. Į
Mickio paklausimą aparatūros tiekėjas Arnoldas Kalitas paaiškino:
„Judamų ir nejudamų paveikslų demonstravimo aparatas įrengtas su įrengimu, kuris
automatiškai apsaugo nuo užsidegimo. Paveikslų apšvietimui siūlau saugią acetileninę
lempą su metaliniu rezervuaru. Acetileno gamyba vyksta automatiškai uždarame inde
ir baigiasi, kai tik pagaminamas reikalingas apšvietimui kiekis, taip, kad čia nėra jokio
pavojaus.“
Iš Arnoldo Kalito laiško sužinome ir apie kino aparatūros ir jos priedų
kainas8:
„1. Judamų ir nejudamų paveikslų demonstravimo aparatas su paveikslų apsauga, žibintu,
kondensatoriumi, 2 objektyvais, stikliniais vaizdų rėmeliais – 140 rb.;
2. Saugi acetileno lempa su acetileno rezervuaru ir 5 funtais [~0,45 kg] karbido – 38 rb.;
3. 1 pūdas [~16 kg] kalcio karbido acetileno gamybai – 2 rb.;
4. Paveikslai – 5–15 kap.; stikliniai deapozityvai – 25 kap.“
Leidimas Kamajuose įsteigti kinematografą ir įrengti jį seniau pastatytame
pastate buvo duotas 1913 m.9
Važinėjantys kino mechanikai filmus rodydavo: Kamajuose – Pavarotnikų
name (28), parapijos salėje prie klebonijos, Juozo Kirlio namuose Vaičioniÿ kaime
(10, 33), Bučių namuose Urbõniškio kaime (23) ir kituose kaimuose, jei tik atsirasdavo pageidaujančių žiūrovų.

Telegrafas, telefonas
Telegrafas buvo pirmoji ryšio priemonė, leidusi laidais dideliais atstumais
perduoti informaciją. Telegrafo aparatai buvo įrengti visuose didesniuose paštuose
ir geležinkelio stotyse. Šio ryšio trūkumas – sunkus ir alinantis telegrafisto darbas
priimant perduodamus Morzės signalus, iššifruojant bei užrašant perduodamą
tekstą. 1909 m. rugpjūčio 12 d. Edmundas Mošinskis kreipėsi į Kauno gubernijos
telegrafo valdybą su prašymu, kad būtų duotas leidimas nutiesti telefono liniją
nuo Subåčiaus iki Rõkiškio ir nuo Rokiškio iki Kamajų.10 Prašomas leidimas buvo
gautas ir reikia manyti, kad telefono linija į Kamajus buvo nutiesta.
Po Pirmojo pasaulinio karo iš Lietuvos besitraukianti vokiečių kariuomenė,
nors jos vadovybė buvo pažadėjusi visas buvusias ryšio įstaigas ir priemones
perduoti tvarkingas, šio pažado nesilaikė, buvo sunaikinta dauguma telefono
linijų, išsivežta telegrafo stočių aparatūra. Todėl teko atstatyti ir tvarkyti sugadintas linijas ir aparatūrą. Daugelis 8
Kauno apskrities archyvas (toliau – KAA), f. I 473,
pašto įstaigų buvo atkurtos 1919 m.11
ap. 1, b. 4973.
Pradžioje telefonas buvo įrengtas tik 9 KAA, f. 51, ap. 2, b. 2633.
10
KAA, f. I-49, ap. 1, b. 27682, l. 1, 3.
pašte. Tuo metu turėti telefono ryšį 11 Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų įstaigų sąrašas
ir juo naudotis galėjo tik pasiturintys
1922 m., Kaunas, 1921.
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gyventojai, nes telefono įvedimas kainavo iki 200 Lt, 3 min. trukmės tarpmiestinis
pokalbis – iki 3,5 Lt, abonentinis mėnesinis mokestis siekė 35 Lt.12
1920 m. Rokiškio apskrities tarybos posėdyje (protokolas Nr. 2) buvo
svarstomi su telefono ryšiu susiję klausimai. Nutarta, kad mokestis už telefonus,
esančius valsčių valdybose, taip pat ir Kamajų, turi būti mokamas iš apskrities
valdybos kasos.13
1924–1925 m. Kamajų valsčius už telefono ir telegrafo paslaugas turėjo sumokėti 192, 0 Lt14, 1926 m. – 222,5 Lt.15
Atsiradus telefono ryšiui, žmonės tiesiogiai galėjo paskambinti ir pasikalbėti
su turėjusiais telefonus arba atėję į paštą, kuriame buvo atskira pasikalbėjimo
telefonu linija.
1936 m. Kamajuose buvo 12 telefono abonentų, iš jų vienas skirtas viešiems
pasikalbėjimams, kitas – telegramoms perduoti. Telefono ryšio linijos buvo atvestos:
valsčiaus savivaldybei, policijos nuovadai (Nepriklausomybės aikštė 14), ugniagesių
savanorių komandai, rajono agronomui Jonui Bacevičiui (Strazdelio 29), klebonui
Jonui Kriščiūnui, gydytojui Leibai Ginzbergui (Vilniaus 24), girininkui Jokūbui
Stuinai (Kamajų dvaras), ūkininkui Kaziui Baltakiui (Dariaus Girėno 19), pirkliui
Chaimui Omeriui Zilberiui (Strazdelio 6), Pranui Indriūnui (Kamajų dvaras).16
Viešas pasikalbėjimo telefonas buvo įrengtas Kamajų pašte (miesto aikštėje).

Elektra, vėjo jėgainės
Tarpukaryje Kamajų valsčiuje, kaip ir kitur Lietuvoje, apšvietimui dažniausiai
buvo naudojamos žibalinės lempos. Dvarininkai ar turtingesni ūkininkai įsigydavo
labai gerai šviečiančias 500 W galingumo primusines lempas.
Pirmiausia elektros apšvietimas buvo įvestas Salose. 1933 m. iš Rokiškio
elektros stoties buvo nupirktas 6 kW galingumo elektros generatorius su reikalinga
įranga, o 1934 m. iš Lietūkio nupirktas Blackstone 13HP variklis. Elektrinė elektrą
tiekė tik tamsiuoju paros metu, rytais ir vakarais, o vasarą visai nedirbo17 (1).
1939 m. duomenimis Salų žemės ūkio mokyklos elektrinėje dirbo 15 AG dyzelinis
variklis, kuris suko 8 kW galios generatorių.18
Tuo tarpu Kamajų gyventojai dar neturėjo centralizuoto elektros tiekimo.
1936 m. spaudoje buvo rašoma:
„Prieš kurį laiką prie miestelio turįs ūkį inž. Putrimas buvo paruošęs projektą Kamajus
apšviesti elektra. Projektas pasiekęs ir apskrities įstaigas, svarstytas vietos savivaldybėje,
bet dabar apie jį nieko negirdėti. Kasmet
besitvarkąs miestelis vakarais paskęsta tam- 12 Lietuvos ryšiams – 80, sud. A. Krokus ir P. Vaitkevičius, Vilnius, 1998, p. 14.
soje.“19
13
LCVA, f. 339, ap. 1, b. 1323, l. 1. 19.
Ten pat, l. 1.
15
Ten pat, l. 19.
16
1936 m. Lietuvos telefono abonentų sąrašas, Kaunas,
p. 255.
17
Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, 1997,
Vilnius, p. 75.
18
Lietuvos energetika, Vilnius, t. 1, p. 147.
19
XX amžius, nr. 48, 1936, lapkr. 12, p. 7.
20
XX amžius, nr. 48, 1939, vas. 28, p. 11.
14

1939 m. Kamajai vis dar nebuvo
apšviesti. Tuometinė spauda rašė:
„Kamajiečiai išsiilgę laukia mūrinės gražios mokyklos, elektros šviesos, lietuviškos
manufaktūros.“20
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Tarpukaryje elektrai gaminti pradėtos naudoti vėjo jėgainės, tiesa, jos
nebuvo galingos, užtekdavo tik atskirų
vartotojų pastatų apšvietimui. Petrošiškio dvare buvo pastatyta vėjo jėgainė,
kurios gaminama elektra buvo naudojama dvaro apšvietimui ir vandens
siurbliui (1, 2, 33, 36). Vėjo jėgainę
buvo pasistatę ir Kamajºlių dvare gyvenę Starkai ir Aleksandras Šinkūnas iš
Laukagaliÿ k. (40). Pirktinės vėjo jėgainės buvo gana brangios, todėl didesnė
jų dalis valsčiuje buvo savos gamybos.
Gabus meistras ir kalvis Jonas Ketvirtis
iš Tytìlių k. pats susikonstravo vėjo
jėgainę, nusipirko tam reikalingą generatorių (42). Pokario metais vėjo jėgainę
buvo susimontavęs Aloyzas Vilys iš
Kalvių k., kiti ūkininkai. Pagamintą
elektrą dažniausiai naudojo namams ir
ūkiniams pastatams apšviesti ir radijo
imtuvams maitinti (3, 9, 28).

Gramofonai, patefonai

Lietuvos valsčiai

Kazimieras Baltakis su Tekle Čerškute prie
puošnios žibalinės lempos savo namuose
Vandenų g. 2. Iš Teklės Baltakienės (Čerškutės)

1877 m. išrastas Tomo Alvos archyvo
Edisono pirmasis garso įrašymo ir atkūrimo prietaisas fonografas nebuvo paplitęs buityje, nes jame garso įrašai buvo
daromi vaškiniame cilindro formos volelyje, kuris buvo trapus, įrašų kopijas buvo
sunku pagaminti. 1887 m. amerikiečiui E. Berlyneriui pavyko sukurti tobulesnį
garso įrašymo prietaisą – gramofoną, kuris įrašytą garsą atkurdavo kietoje plokštelėje. Paprasčiau buvo galima gaminti ir plokštelių kopijas. Tiek gramofonas, tiek
ir patefonas – prietaisai, atgaminantys į plokštelę įrašytą garsą, tačiau gramofonas
buvo stacionarus, turėjęs dūdos pavidalo garsiakalbį, o patefonas – lagaminėlio
formos, nešiojamas, jo garsiakalbiai dažniausiai sumontuoti prietaiso viduje arba
dangtelyje ir buvo įvairiausių formų bei konstrukcijų. Tarpukaryje šie prietaisai
buvo mechaniniai: prisukta spyruoklė suko diską su plokštele (ji buvo gaminta iš
šelako – tam tikros rūšies gamtinės dervos, kuri 20 kartų atsparesnė trinčiai už
plieną, bei kitų medžiagų), o plokštelės griovelyje įrašytas garsas, išgautas metaline
adatėle ir membrana (adapteriu), buvo sustiprinamas garsiakalbyje.21
Kamajų valsčiuje gramofonus buvo įsigiję: Povilas Kirlys iš Vaičioniÿ k.,
Jonas Matuzonis iš Rùdžių k. (2), kuris atidarydavo langus ir muzika skambėjo
visame kaime (33). Viktorija Lapinskienė iš Tytelių k. buvo apsišvietusi ir pažangi
ūkininkė, jos namuose dažnai skambėjo gramofono muzika, ji mėgo vaidinimus,
kuriuos kartais pati režisuodavo (42).
Gramofonus turėjo: Kamajuose malū- 21 Bičiūnas V. Muzikos įrašai, Kaunas, 1988.
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nininkas Juozas Pavarotnikas (28), Antanas Vėbra iš Trùmponių k. (1), Antanas
Kaupas iš Gave¤kių k. (25), Jonas Petrulis iš Žliubÿ k. Jaunimas mėgdavo šokti
pagal plokštelių muziką (30). Kostas Kaušakys iš Verksnioniÿ k. buvo išvykęs
uždarbiauti į Ameriką, statė tiltus, iš ten grįždamas parsivežė gramofoną, jo namuose dažnai skambėjo plokštelių muzika (16). Papiškių vns. Petras Čypas savo
svečius vaišino arbata iš porcelianinio virdulio, grodavo gramofono plokštelės.
Matyt, Čypai buvo dosnūs samdomiems darbininkams, nes, pagal Elenos Rekašienės pasakojimą, jos mama, pas Čypus per dieną rišusi rugius, uždirbo vilnonio
audinio suknutei (34).
Patefonus buvo įsigiję: Juozas Gurnikas iš Naujasodės k. (6), Aleksandras
Šinkūnas iš Laukagalių k. (40), Juozas Rugys iš Kamajų (27).

Radijas
Pirmosios lietuviškos radijo laidos iš Kauno radiofono buvo pradėtos transliuoti 1926 m. birželio 12 d. Kaip ir kiekviena naujovė, taip ir radijas Kamajų
krašte nebuvo lengvai priimtas ir suprastas. Vyresnieji net kalbėjo, kad tai galįs
būti velnio darbas, nes kaip kitaip galima girdėti kalbant ar grojant Kamajuose
mažoje dėžutėje, jei garsas ateina iš Kauno (11). Bet tuometinė spauda gana greit
išaiškino ir įtikino gyventojus, kad radijas – modernus išradimas ir yra ne tik
geras, bet ir naudingas prietaisas. Apie tai rašė ir ūkininkas Adomas Širvelis
1931 m. žurnale Radijo bangos:
„Štai vieną sekmadienį girdžiu, kad žemės ūkio rūmai pataria nusausintas minkštas pievas voluoti sunkiu cementiniu volu ir kad tokiam volui pasigaminti net pašalpą duoda.
Tuojau kreipiaus pas savo rajono agronomą ir gavau pašalpą ne tik volui pasidaryti, bet
ir pievų žolių sėkloms nusipirkti. Pradėjau pievą voluoti, pasėjau žolių ir dabar turiu
puikią pievą (žolė buvo pranykusi numelioravus dirvą). Juk viso to pradžia nugirstas
patarimas per radio. Ta pati istorija ir su cukriniais runkeliais: įsiklausęs per radio
apie cukrinius runkelius, ėmiau pavasarį ir užsėjau net keturis hektarus. Dabar juos
nusiunčiau į cukraus fabriką ir gavau pranešimą, kad ten būta 2400 centnerių ir kartu paštu gavau 9600 litų! Vienas ūkininkas pasinaudos vienu patarimu, kitas kitu, ir,
žiūrėk, radio mokestis sugrįžta dešimteriopai. Aš tą ypač jaučiu rudenį ir žiemą ilgais
vakarais. Mano javai iškulti, dirvas žiemai jau arti baigiu, taip kad vakarais turiu progos valandėlę pasilsėti ir pasiklausyti muzikos, visokių linksmų pasakojimų ir net rimtų
paskaitų“.22
Kamajiškiai neliko abejingi radijui ir ši technikos naujovė greit plito. Jau
1928 m. žurnale Radijo mėgėjas buvo rašoma, kad Kamajuose, pašto įstaigoje, įregistruotas 31 radijo imtuvas, iš kurių 25 detektoriniai ir 6 lempiniai.23
Ūkininkai buvo skatinami ne tik įsigyti, bet ir pabandyti patiems susikonstruoti radijo imtuvus, nes tai ne
tik finansiškai apsimokėjo, bet ir, kaip
22
Šilvelis A. Ką ūkininkui gali duoti radio, Radio
rašė Ūkininko patarėjas, skatino juos
bangos, 1931, p. 21.
23
techniškai tobulėti ir lavintis:
Radijo mėgėjas, 1928, nr. 2, p. 30.
211

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

„Radijo mėgėjai, statydamiesi radijo imtuvus, stengiasi juos patys tobulinti. Tuo būdu
technikos žinios giliai įleidžia šaknis žmonėse ir ugdo žmonių kultūrą“.24
Kamajuose detektorinį radijo imtuvą buvo pasigaminęs Juozas Povorotnikas,
o Kazys Baltokas sugebėjo ne tik savo, bet ir kitų radijo imtuvus suremontuoti.
Reikiamų radijo detalių meistravimui pirkdavo Kaune (28).
Detektorinius radijo imtuvus Kamajų krašte buvo įsigiję: Jonas Dagys iš
Kãlvių k. (18), Jonas Čypas (28), Pranas Mačiulis iš Urbõniškio k. (23), Juozas
Balbata iš Laukagaliÿ k. (40), Augustas Pakštas iš Vaine¤kių k. (13), Anupras
Tumas iš Tytìlių k. (27), Jonas Diržys, turėjęs parduotuvę Kamajuose (46), ir kt.
Apie 1927–1930 m. plačiau pradėti naudoti tobulesni – lempiniai radijo apa
ratai, kurie galėjo priimti radijo stotis ir iš tolimesnių užsienio šalių. Šie imtuvai
buvo brangesni: 1–3 lempų kainavo 200–500 Lt, aukštesnės klasės radijo imtuvų
kaina siekė ir 800–900 Lt, todėl tik labiau pasiturintys galėjo šiuos imtuvus įsigyti.
Lempinius radijo imtuvus Kamajuose pirmieji įsigijo klebonas Kriščiūnas,
pašto viršininkas, policininkas Steiblys (į jo imtuvo anteną trenkė žaibas ir radiją
sugadino), Kamajų viršaitis Petras Samas (2), batsiuvys Marozas, krosnių meistras
Pranas Zovė (10, 28). Apie 1930 m. radijo imtuvą įsigijo Jonas Diržys iš Kamajų
(26a), kiek vėliau Petras Tumas iš Ažùbalių k. (4), Aloyzas Vilys iš Kãlvių k.
(4), Boleslovas Lingė ir Izidorius Sirvydis iš Tytìlių k. (42), Mykolas Gimbutis
iš Kurkliìčių k. (7, 9), Jonas Vilutis iš Kamšiškių vns. (20), Antanas Paunksnis
iš Mikni¿nų k. (13), Jonas Macijauskas iš Minči¿nų k. (27), Antanas Vėbra iš
Trùmponių k. (1), Antanas Kaupas iš Gave¤kių k. (25) ir kt.
Dažnai radijo transliacijų klausėsi ne tik radijo imtuvą turėjusi šeima, bet
ir atėję jų kaimynai. Ūkininkams buvo įdomu sužinoti naujausias žinias, išgirsti
naudingų ūkininkavimo patarimų, pasiklausyti muzikos kūrinių, pvz., pas Juozą
Kirlį iš Vaičioniÿ k., turėjusį populiarų tuomet radijo imtuvą Philips, laisvalaikiu
susirinkę kaimynai klausydavosi per radiją transliuojamų radijo laidų, aptardavo
ūkio reikalus, pažaisdavo kortom (33). Pas Kazimierą Venslavičių, gyvenusį Šilínės
vns., kaimynai rinkdavosi išklausyti per radiją transliuojamų mišių. Vasaros metu
radijo imtuvą pastatydavo ant palangės, o gausiai susirinkę žmonės melsdavosi
kieme (25).
Apie 1938 m. į Kamajus buvo atvykęs populiarus radijo laidų vedėjas Petras
Biržys, kurį žmonės vadino Pupų Dėde. Čia jis, kaip ir kituose miesteliuose, prieš
koncertą spėjo pakalbinti vietinius gyventojus ir sukurti kupletus apie miestelio
įžymybes, kurias koncerto metu apdainavo. Kamajiškis Vytautas Grabauskas dar
prisimena kelis kupletus iš Pupų Dėdės Kamajuose sukurto repertuaro: „O jo žmonytė nosytę riečia, septinti metai gandrelį kviečia“ (kupletas skirtas pašto viršininkui).
Sudėjo kupletus ir apie restoraną turėjusį Bielių, iš Amerikos grįžusį ir nusipirkusį
du namus poną Sirvydį, kitus Kamajų valdininkus. Tai buvo geranoriški juokai
ir apdainuoti asmenys labai nepyko, o Kamajų krašto žmonėms buvo smagu
paklausyti (10, 20).
1940 m. sovietinių okupantų nurodymu radijo imtuvai iš gyventojų buvo
konfiskuoti. Išliko tik pas tuos, kas
sugebėjo juos gerai paslėpti. Vienas 24 Ūkininko patarėjas, 1927, gruodis, p. 577.
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iš jų – buvęs nepriklausomos Lietuvos savanoris Juozas Rugys, tad jo šeima ir
kaimynai karo metais ir po karo sužinodavo visas naujienas ir iš užjūrio (10, 27).
Pokaryje, siekdama, kad Lietuvos radijo klausytojų nepasiektų griaunančios sovietinės ideologijos pagrindus radijo laidos, transliuojamos lietuvių kalba iš Vakarų
radijo stočių (Amerikos balsas, BBC, Vatikano radijas ir kt.), sovietų valdžia statė
radijo trukdymo stotis. Jos formavo ir siuntė atitinkamo dažnio signalus, kurie
trukdė klausytis minėtų radijo stočių transliuojamų laidų. Sumanus kamajiškis
Vytautas Pankevičius įsigudrino taip perdirbti radijo imtuvus, kad šie nuslopintų
trukdymo signalą, ir padėjo išgirsti laisvą žodį iš Vakarų pasaulio (28).

Dviračiai
Pirmuosius dviračius Kamajų krašto žmonės pamatė 1914 m. prasidėjus
karui. Tuomet žmonės bėgo žiūrėti, kaip jais važiavo vokiečių kareiviai (28).
Dviratis, kaip patogi ir nemažą greitį pasiekianti susisiekimo priemonė,
labai greitai populiarėjo, nes jais galėdavai žymiai pagreitinti kelionę prastais to
meto keliais. Ekspedicijoje surinktais duomenimis, dviračius Kamajų valsčiuje pirmiausia buvo įsigiję amatininkai, stambesni ūkininkai, samdomi darbininkai, t. y.
tie, kuriems už darbą buvo mokama pinigais (2, 9, 26a, 44). Atsiradus daugiau
važinėjančių dviračiais, ši transporto priemonė buvo apmokestinta. 1920 m. liepos
5 d. Rokiškio apskrities tarybos posėdyje nutarta iš važinėjančių dviračiais imti
savivaldybių reikalams mokestį po 50 auksinų per metus.25
1934 m. gruodžio 5 d. Rokiškio apskrities tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo Kamajų atstovas Antanas Kirlys iš Prūdiškio k., mokestis už leidimus važinėti
dviračiais buvo pakeistas ir imamas:
„1. Visiems policijos tarnautojams ir seniūnams – po 1 Lt metams;
2. Rokiškio apskrities skautams ir rinktinės šauliams – po 2,5 Lt metams;
3. Visiems kitiems gyventojams – po 5 Lt metams“.26
Kamajų krašto gyventojai stengėsi įsigyti dviračius – patogią susisiekimo
priemonę. Populiariausi buvo latviški dviračiai, kurie atsižvelgiant į modelį kainavo
apie 200 Lt, pigesnių atveždavo kontrabanda per Latvijos sieną. Mėgstami buvo ir
angliški, ir vokiški dviračiai (10). Dviračiais važinėjo: Balaišis iš Petrõšiškio dv. (36),
Vytautas Janukėnas, Kazimieras Bačiulis, Paunksniai iš Mikni¿nų k. (13), Juozas
Kirlys, Juozas Pročkys iš Vaičioniÿ k. (33), Mykolas Gimbutis iš Kurkliìčių k. (7, 9),
Justinas Babeckas ir Jonas Ketvirtis iš Tytìlių k. (42), Kazys ir Kostas Kaupai iš
Gave¤kių k. (18), Adolfas Turla, tarnavęs pas J. Petrulį Žliubÿ k. (30), Steponas
ir Antanas Bagdonavičiai iš Dava¤niškio k. (1), Pranas Mačiulis iš Urbõniškio k.
(23), broliai Vladas ir Jonas Gavėnai (6), Juozas Paulėnas iš Petraukos k. (dviratį
pirko Rygoje) (29), Juozas Pankevičius ir jo sūnūs Petras ir Pranas iš Kamajų.
Juozas nusipirko naudotą dviratį (užsidirbo dengdamas stogus šiaudais, darydamas
medpadžius), o sūnūs buvo įsigiję naujus angliškus (28). Dviračių buvo galima
nusipirkti ir Kamajuose. Jais prekiavo
smulkių metalo prekių parduotuvę tu- 25 LCVA, f. 339, ap. 1, b. 1323, l. 18.
26
Ten pat, b. 1702, l. 24.
rėjęs Jonas Diržys (10, 46).
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Smulkų dviračio remontą (pradūrus padangą, sulūžus rato stipinui)
atlikdavo patys dviratininkai. Prireikus
didesnio remonto, kai būdavo sulankstytas ratas, sulūždavo dviračio dalys,
pagelbėdavo šaltkalvis Žvirblis, kuris
turėjo kalvę ir reikalingą įrangą metalui
suvirinti (10).
Dviračiai buvo ne tik vietinė
susisiekimo priemonė, jais jaunimas
nukeliaudavo ir į tolimesnius miestus.
Pavyzdys gali būti fotografas Povilas
Karaliūnas, kuris dviračiu iš Kamajų
nuvažiuodavo į Kauną (33).

Automobiliai, motociklai
Spartesnį motorinių transporto
priemonių plitimą labai ribojo ne tik
finansinės galimybės, bet ir po caro
valdymo ir karo paveldėta bloga kelių
būklė, kuri ypač suprastėdavo pavasarį ar rudenį. Susisiekimo problemos
ir kelių būklė buvo nagrinėjamos ir Kamajiškis Vytautas Grabauskas su dviračiu
sprendžiamos jau 1919 m. pirmuosiuose
Rokiškio apskrities ir Kamajų valsčiaus tarybų posėdžiuose. Paprasti keliai buvo
priskiriami taisyti tiems, per kieno žemę jie eina. Kelių taisymo norma buvo nustatoma pagal turimos žemės plotą. Nevykdantys priimtų nutarimų ir nekokybiškai
ar ne laiku pataisę kelius buvo baudžiami.
Vasaros metu pagrindinė išeiginė gyventojų transporto priemonė buvo gražus
vežimas su lingynėmis (lineika). (2, 9, 26a, 44).
Prasti keliai būdavo ir daugelio autoavarijų priežastis. 1929 m. birželio 24 d.
Malkevičiaus autobusas, važinėjęs tarp Rokiškio ir Kamajų, antrame kilometre nuo
Kamajų miestelio nuvirto į griovį. Trys keleiviai lengvai sužeisti.27
„Pradžiūvus keliams pradėjo kursuoti autobusai Utena–Rokiškis. Autobusų tvarkaraštis tebėra
nepakeistas, pernykštis. Vadinasi, ir šiemet bus tas pats nepatogumas: Kamajų, Svėdasų,
Vyžuonų ir plačių apylinkių gyventojai Uteną ir Rokiškį gali pasiekti tik po pietų, vakare,
nes rytais autobusai nevažiuoja. Taigi su reikalais į įstaigas gali važiuoti tik iš vakaro
ir gaišti laiką. Autobusų kursavimą reiktų taip sutvarkyti, kad minimų vietų gyventojai
nesijaustų užmiršti, nes autobusas jiems vienintelė moderniška susisiekimo priemonė“.28
„Kamajų valsčiaus savivaldybė yra numačiusi išgrįsti valsčiuje esančius bažnytkaimius. Tokie grindimo darbai dabar baigiami
Duokiškio bažnytkaimyje“.29

Žemaičių prietelius, 1929, liepos 4, p. 5.
XX amžius, 1936, spalio 6, p. 7.
29
Ten pat, 1937, bal. 4, l. 6.
27
28
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A. Petrulis ir V. Dilytė lineika važiuoja krikštyti vaiko

Prie Kairiūkščių automobilio: Kazys Baltakis, Laimutis Baltakis, Ina Kairiūkštytė, Vitalius
Baltakis, St. Kairiūkštis, Vaclovas Niaura. Kamajai, Vandenų g. nr. 2. 1933–1935 m. Iš Teklės
Baltakienės (Čerškutės) archyvo
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Kaip prisimena Robertas Čerškus,
automobiliu Ona Kairiūkštienė (Čerškutė), kilusi iš Kamajų, su šeima iš Kauno
atvažiuodavo į tėviškę pas Baltakius.
1928–1930 m. jie naudojosi Opel-4/20 PS
automobiliu, vėliau – Ford Köln.
Kazimieras Kaukėnas, kilęs iš
Vaičionių k., automobiliu vežiojo Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką,
atvažiuodavo ir į Kamajus (33).
Savanoriui K. Jėckai automobilis
buvo bankroto priežastis. Gavęs Jonavos dvarelį Že¤mių k., jį praskolino:
„Mat nusipirkęs automobiliuką, kuriuo retkarčiais su draugais išsiruošdavęs papietauti net į garsųjį „Metropoliteno“ restoraną.
Už skolas buvo parduoti dvarelio pastatai,
sudaužytas automobilis virtęs šuns būda.“30
1932 m. 2 vietų, 4 cilindrų automobilį Paugeot, pagamintą 1930 m.,
už 3000 Lt buvo nusipirkęs Kamajų
vaistininkas Antanas Indrašius31 (10, 28, Provizoriaus Antano Indrašiaus šeima Kamajuose:
38). Jo anūkas Aleksandras Targamadzė (iš kairės) duktė Nijolė, žmona Teklė ir Antanas.
pasakojo, kad senelis Antanas Indrašius Iš A. Targamadzės archyvo
buvo poetiškos sielos žmogus, išleidęs
kelias poezijos knygeles, mėgęs dainuoti. Automobiliu pavežiodavo giminaičius,
kaimynus, tuo ypač džiaugdavosi vaikai. Automobilis buvo senas, dar su mediniais stipinais, dažnai gesdavo. Ne kartą tekdavo jį partempti arkliais (28, 38).
Liuda Smalstytė iš Kamšiškių k. prisimena, kad pro jų namus pravažiuodavo
Indrašiaus „tamabilis“. Mašinoje dažnai matydavo ir šunelį (20). 1932 m. 5 vietų,
4 cilindrų automobilį Chevrolet, pagamintą 1930 m., už 3000 Lt įsigijo Duokiškio
kunigas Kazimieras Turla.32
Į Rùdžių k. automobiliu pas seserį Emiliją Nakienę Sklėriūtę (rašytojos Elenos Viktorijos Nakaitės – Alės Rūtos mamą) automobiliu atvažiuodavo dailininkas
Kajetonas Sklėrius. Automobilį vairuodavo dailininko žmona Elena. Apie tai rašė
ir pati Alė Rūta savo knygoje apie giminę Sklėriai:
„Kai dailininkas ėmęs sirginėti širdim, Sklėriai nusipirkę nedidelį automobilį „Fiat“, Elena Sklėrienė buvo pirma moteris Kaune, vairuojanti automobilį, visur vyrą vežiojusi.“33
Automobiliu į Rudžių k. atvažiuodavo girininkas Jaglinskas (2), o į
Davainiškio k. pas gimines atvykdavo

Kriaučiūnas V. Salos..., p. 111.
LCVA, f. 379, ap. 1, b. 1582, l. 414.
32
Ten pat.
33
Alė Rūta. Sklėriai, 2010, Kaunas, p. 56
30
31
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A. Indrašiaus
vaistinė.
Iš A. Targamadzės
archyvo

Petras Balaišis su
motociklu. Iš Salų
bibliotekos archyvo

Teresė Vėbraitė su vyru Račiūnu (1). Į Kamajus automobiliu Ford dažnai atvažiuodavo ir Rokiškio dvarininkas Jonas Pšezdzeckis (26a).

Motociklai
1929 m. naują motociklą F.M. įsigijo Eduardas Valneris iš Kamajų.34 Motociklu
į Kamajus atvažiuodavo veterinaras (28). Motociklą buvo įsigijęs meistras Baltakis
iš Kamajų (10), ūkininkas Jonas Janavičius iš Kalvių k. (25) Motociklu važinėjo
Petras Balaišis iš Salų (17). 1934 m. Kamajų valsčiaus Salų dvare motociklus BSA
buvo nusipirkę Viktoras Juozapavičius, Bronius Paurys, Antanas Tamošiūnas.35
1941 m. vasarą, prasidėjus karui, per Kamajus pervažiavo vokiečių tankai,
šalia jų motociklais važiavo vokiečių kareiviai (28).
34
35

LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1931.
Ten pat, ap. 1, b. 1564, l. 158.
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Malūnų įrenginiai
Tobulėjant technikai, vėjo ir vandens malūnuose buvo įrengiami modernesni,
nuo vėjo ar vandens kiekio nepriklausantys varikliai.
Kamajuose nuo 1925 m. veikusiame Jono Čypo ir Jono Zovės malūne buvo
naudojamas dyzelinis variklis.36
1935 m. Kamajų dvaro spirito varykloje buvo įrengtas garinis malūnas, kurio
girnas suko 25 AJ dyzelinis variklis Ruston.37
P. Pavarotniko malūne įrenginius suko Blackstone variklis, jame veikė milų
vėlimo ir blizginimo (glencavimo) įrenginiai (10).
Kari¿nų k., Bimbos dvare, buvo sumontuotas malūnas, kurio girnas suko
variklis (18).
Valerija Bagdonavičienė iš Salų pasakojo, kad Taraµdžių k. Musteikio vandens
malūnas po Antrojo pasaulinio karo buvo pertvarkytas į elektrinę, jame buvo
sumontuotas dyzelinis variklis.

Pieninių įrenginiai
Iki Pirmojo pasaulinio karo ūkininkai pieno produktus gamindavo namuose
primityviomis priemonėmis ir tik tai, kas atlikdavo nuo savų reikmių, parduodavo
vietiniuose turguose. Įsikūrusi Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų sąjunga (Lietūkis) turėjo pienininkystės skyrius, kurių tikslas buvo
pieno kooperatyvų steigimas, pieninių organizavimas, jų statyba, įrengimas, eksploatacija. Kooperacinės pieninės įsigydavo pačios moderniausios technikos, kurios
pavieniai ūkininkai ar net mažesnės jų grupės nepajėgtų įsigyti ir su jomis dirbti.38
Kamajų pieninė įsteigta 1926 m., Salų pieninė – 1932 m.39 Pienines reikalingais
įrenginiais aprūpino Lietūkis, 1923 m. sudaręs sutartį su Danijos firma Frederiksberg Metallwarenfabrik Kopenhagoje. Nuo 1927 m. pieninių mašinų prekyba perėjo
Pieno centro žinion.40 Lietuvos vyriausybės spendimu buvo parengtas tipinis pieno
perdirbimo bendrovės projektas, kuriame buvo suplanuoti visi moderniai pieninei
reikalingi įrengimai: separatoriai, pieno svarstyklės, koštuvai, šilumos keistuvai,
lieso peno pasterizatorius, šaldytuvas, muštuvai, siurbliai, garo katilas, garo mašina,
maitinimo siurblys, vandens šildytuvas.41 Kamajų garinės pieninės įrenginius suko
lokomobilis, sviestas buvo gaminamas didžiuliame cilindro formos inde42 (10).

Plytinės įrenginiai
Jau XIX a. pab. Kamajų valsčiuje, Plýtnyčios k. (pavadinimas kilo nuo
plytinės) veikė plytinė, kuri priklausė Jemeljanui Afanasjevui. Rokiškio muziejuje
saugomame 1897 m. kovo 30 d. dokumente rašoma, kad Jemeljanui Afanasjevui
užsakyta pagaminti ir išdegti plytas,
skirtas Kamajų bažnyčiai. Kitame do- 36 LCVA, f. 388, ap. 2a, b. 716, l. 10.
kumente, datuotame 1898 m. vasario 3738 Ten pat, b. 1959, l. 7, 14.
Povilaitis B. Lietuvos žemės ūkis 1918–1940 m.,
11 d., rašoma, kad už plytų pagamiVilnius, 1997, p. 67.
nimą Jemeljanui Afanasjevui sumokėta 39 Lietūkis, 1923–1933 m., Kaunas, 1933, p. 50.
40
f. 388, ap. 5, b. 163, l. 31.
1109,60 rublio. Kamajų bažnyčios sta- 41 LCVA,
Ten pat, f. 388, b. 652, l. 9.
tybai vadovavo inžinierius Vyganovs- 42 LCVA, f. 388, ap. 5, b. 247, l. 30.
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kis. Statant bažnyčią įrenginių plytoms
pakelti nebuvo. Talkininkai ir samdyti
darbininkai plytas į viršų nešė rankomis – kas kiek pakėlė (10). Tarpukaryje
plytų gamybą Jemeljanas Afanasjevas
perdavė sūnui Simonui, plytinė veikė ir
po karo (10, 28). Molis plytų gamybai
buvo kasamas netoli plytinės (dabar
ten tvyro ežeras) (28).
Po Antrojo pasaulinio karo buvusioje Afanasjevų plytinėje dirbęs Vytautas Paulėnas papasakojo apie visą
plytų gamybos technologiją ir naudotus
įrenginius. Išminkytas molis buvo dedamas į presą ir valcus, formavusius
stačiakampės plytos formos juostą, kuri
viela buvo pjaustoma į plytos dydžio
gabalus. Gauti ruošiniai buvo kraunami
į vagonėlį ir vežami į ilgas, apie 40 m
stogines – džiovyklas (jų buvo keturios)
ir sudedami į lentynas, kuriose plytos
džiūdavo 2–3 savaites. Džiūvimo laikas Dešinėje stovi Katrė Afanasjevaitė, kairėje –
priklausė nuo oro temperatūros. Išdžiū- Ona Vaičiulytė, gilumoje – plytinės kontūrai.
vusios plytos vežimėliais per nutiestus Karaliūno nuotr.
bėgius, buvo vežamos į krosnį. Plytų
degimo krosnis buvo žiedinė, apie 50 m skersmens. Plytas į krosnį pakraudavo
kas 8 val. Kol plytos degdavo vienose kamerose, į kitas kraudavo naują partiją
plytų, o iš kitų dviejų iškraudavo išdegtas. Krosnies viršuje buvo liukai kurui įpilti.
Kai kuras dega vienose kamerose, karštos dujos smelkiasi ir į greta esančias kitas
kameras ir palengva pradeda jas kaitinti. Po 8 val. pakraunamos ir užkuriamos
kitos kameros, o prieš tai degusios palengva aušta. Taip ratu ir keliaujama – iš
vienų kamerų išimamos plytos, o į kitas pakraunamos. Visas plytų išdegimo
procesas truko apie savaitę (29).
Simono Afanasjevo anūkai: Galina Matelienė, Zoja Jasiūnienė, Aleksas Bočerovas prisimena, kaip molį plytoms minkė arkliai, vagonėliais buvo vežamos
plytos (15, 24).

Kalviai ir meistrai
Kalviai ir įvairių sričių meistrai buvo naujos, pažangesnės technikos kūrėjai
ir naudotojai.
Kalvystė – senas amatas, be jos neapsieidavo nė vienas stambesnio ūkio
savininkas. 1610 m. Kamajų dvaro inventoriuje minimas kalvis.43
Tobulėjant žemės ūkio ir kitai
technikai reikėjo ir meistrų jai taisyti 43 Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, Vilnius, 1983,
ir prižiūrėti. Tą funkciją dažniausiai
t. 6.
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Juozas Grigaliūnas prie tekinimo staklių Iš Alenos Grigaliūnienės archyvo

atlikdavo kalviai, kurie taip pat buvo priversti tobulėti, nes reikėjo išmanyti, kaip
veikia, pvz., lokomobiliai ar kiti mechanizmai.
Jonas Paunksnis iš Paunksnių k. buvo gabus kalvis ir meistras. Jis pasigamino arklinę kuliamąją, malūną, gaterį lentoms pjauti, fuchtelį grūdams valyti,
svarstykles, darė puošnias spynas ir kt., sumeistraudavo ūkiui reikalingą inventorių bei įrankius.44
Kamajų vls. ūkio padargus kalė ir tvarkė: Žliubÿ k. kalvis Juozas Vilys
(33), Že¤mių k. – Justinas Čypas (pas jį buvo galima įsigyti visus ūkiui reikalingus
padargus), Salų k. darbavosi broliai Aleksandras ir Antanas Lasinskai (1) ir kt.
Jonas Balaišis (gim. 1899 m.) iš Urliÿ k. buvo visų amatų meistras. Jį žmonės vadino Cinkele. Balaišis perdirbdavo šautuvus, remontavo radijo imtuvus, liejo
antkapinius paminklus (17).
Petras Vilys iš Kalvių k. ne tik dirbo su kuliamąja, bet ir buvo geras meist
ras: pasidarė arpą grūdams valyti, susimontavo vėjo jėgainę, jo namuose buvo
įvestas elektros apšvietimas (29).
Justinas Babeckas iš Tytºlių k. darė ratus, roges, juos kaustė, padarydavo
karstus (42).
Jonas Vilutis iš Kamšiškių k. buvo pasidaręs medinę kuliamąją (43).
Juozapas Pipinis (gim. 1889 m.) Pašilºs k. buvo žymiausias Rokiškio krašto
audėjas, audimo staklių konstruktorius. 1928 m. žemės ūkio parodoje jis gavo
sidabro medalį už stakles juostoms austi.45
Meistras Juozas Grigaliūnas iš Robliÿ k. gamino įvairius gaminius iš medžio,
turėjo medžio tekinimo stakles.
44
Buvusios Duokiškio mokyklos kraštotyros archyvas.
Meistras Jonas Merkys iš Kamajų
Sukaupė mokytoja Irena Janukėnienė.
gamino verpimo ratelius (kalvaratus), 45 Marcinkas F. Elena ir Juozas Pipiniai, Vilnius, 1989.
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kuriuos gerai vertino verpėjos. Turėjo
koja minamas medžio tekinimo stakles,
kurias po karo perdirbo, kad jas suktų
elektros variklis (26, 30).
Kamajuose verpimo ratelius gamino Jonas Šešelgis, jis turėjo koja
minamas tekinimo stakles. Verpimo ratelius meistravo ir Jono brolis Petras
Šešelgis (36).

Laikrodžiai
Tarpukaryje laikrodžius turėjo
beveik kiekviena šeima. Jei ne sieninius, tai paprastus stalinius (2, 4, 7, 9).
Tai patvirtina ir faktas, kad jau XIX a.
pab. Kamajuose dirbo laikrodininkas.46
Tarpukaryje laikrodžius remontuodavo Vilius Bikuckis, kuris gebėjo
pataisyti siuvimo mašinas ir kitą techniką (10).
Vaičioniÿ k. Pročkiai turėjo didelį sieninį laikrodį su svarsčiais (33),
panašų buvo įsigijęs Kostas Kaušakys
iš Verksnioniÿ k. (16) ir kt.

Jono Merkelio gamintas verpimo ratelis.
Aut. nuotr.

Kita technika
Kamajų valsčiuje buvo būrelis medžiotojų, kurie turėjo medžioklinius šautuvus. Tai Pranas Kaupas iš Gave¤kių,
Antanas Vilys iš Kalvių (25) ir kt.
Siuvėjų buvo beveik kiekviename
kaime. Labiausiai buvo paplitę Singer siuvimo mašinos. Kamajuose dirbo geri siuvėjai Niauros. Vyras siuvo
vyriškus rūbus, žmona – moteriškus
(10). Kamajuose veikė Zeldės Skleraitės
siuvykla.
Boleslovas Vigelis iš Lapiìnių k.
buvo batsiuvys, turėjo avalynei siūti
mašiną (41).
Mezgimo mašiną turėjo ir ja mezgė Bernotienė iš Kamajų miestelio (26a).
Kamajai turėjo ir gaisro gesinimo
mašiną (vežime įmontuotas vandens

Verpia Marija Čirūnienė. Kalvių k.
Aut. nuotr.

46

KAA, f. I-49, ap. 1, b. 27682, l. 1, 3.
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Medžiotojai:
dešinėje – Pranas
Kaupas iš Gaveikių k.,
kairėje – Antanas
Vilys iš Kalvių k.
Iš Stefos
Matulevičienės
(Kaupaitės) albumo

rezervuaras su pompa), bet, kaip rašė
spauda, ji ne visada veikė:
„Kovo 20 d. čia ištiko gaisras. Užsidegė
žydo gryčia, kur buvo sukrautos pakulos;
nors vėjas buvo mažas, bet ačiū sausumai
ūmu laiku supleškėjo apie 25 trobos, tame
skaičiuje vieno ūkininko Čerškaus pražuvo
7 trobos. Kamajuose yra gesinamoji mašina,
bet sugedusi. Miestelėnams vertėtų pasirūpinti sutvarkyti tą mašiną, kad gaisrui
ištikus, būtų galima nors šiek tiek ir ja
pasinaudoti. Skriauda.“47
Vandens pompa buvo įrengta
Petrõšiškio dvare. Ji buvo naudojama
tiekti vandenį gyvuliams girdyti (10).

Fotografai
Kamajuose fotografavo profesi- Siuva Ona Šulcaitė (kairėje), siūti išmokusi
onalus fotografas Mejeris Chirurgas Salų žemesniojoje žemės ūkio mokykloje, ir jos
(Cirurgas). Jo nuotraukų turėjo dažna sesuo Joana Šulcaitė. Iš Onos Šulcaitės albumo
kamajiškių šeima. Gaila, kad dauguma jų buvo sunaikintos per Kamajus nusiaubusius gaisrus, pokario tremtis, kitas
negandas.
Tarpukaryje Kamajų valsčiuje fotoaparatą turėjo bajoraitės Teklės Baltakienės
(Čerškutės) šeima. Jų šeimos nuotrauka yra ir šiame straipsnyje.
Mykolas Gimbutis (gim. 1886 m.
Samanių k.) devynerius metus dirbo 47 Lietuvos žinios, 1913, bal. 23, p. 3.
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Kamajų vaikai po Pirmosios komunijos prie bažnyčios. M. Chirurgo nuotr.
Kryžiaus statymas
Kurkliečių k.
Apie 1922 m.
Mykolo Gimbučio
nuotr.
Iš S. Gimbutytės
albumo

Amerikoje, iš ten parsivežė fotoaparatą, Kurkliečių kaime nusipirko žemės, ten
ūkininkavo ir fotografavo. Nufotografuodavo ir iš kitų vietovių atvykstančius (7,
8, 9).
Fotografuoti per atlaidus į Kamajus iš Rokiškio atvažiuodavo fotografas
Antanas Pankevičius (28).
Salose mokėsi Vytautas Grigonis, kuris turėjo fotoaparatą ir 1936 m. čia
fotografavo. Jo darytų fotografijų yra Salų bibliotekos archyve.
Tarpukaryje ir pokaryje Kamajuose daug fotografavo Povilas Karaliūnas (18).
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Pateikėjai:
1.Aloyzas Bagdonavičius, gim. 1934 m.
Dava¤niškio k.
2. Emilija Cinauskienė (Pivoriūnaitė), gim.
1922 m. Rùdžių k.
3. Petras Čirūnas, gim. 1928 m. Kâlvių k.
4. Marija Čirūnienė (Kepalaitė), gim. 1936 m.
Ažùbalių k.
5. Rimantas Dominauskas, gim. 1942 m.
Kra÷pių k.
6. Jonas Gavėnas, gim. 1933 m. Naujåsodės k.
7. Stefa Gimbutytė, gim. 1923 m. Samånių k.
8. Pranė Gimbutienė (Zolubaitė), gim. 1936 m.
Kurkliìčių k.
9. Juozas Gimbutis, gim. 1925 m. Samånių k.
10. Vytautas Grabauskas, gim. 1928 m.
Kamajuosê.
11. Ona Gražienė (Vilutytė), gim. 1911 m.
Prõčkių k.
12. Juozas Gražys, gim. 1937 m. Mažéikiškio k.
13. Pranas Janukėnas, gim. 1928 m.
Mikni¿nų k.
14. Irena Janukėnienė (Raišytė), gim. 1931 m.
Õnuškyje.
15. Zoja Jasiūnienė (Bočerovaitė), gim. 1953 m.
Kamajuosê.
16. Alesė Junokienė (Kaušakytė), gim. 1936 m.
Verksnioniÿ k.
Mykolas Gimbutis. JAV. Iš S. Gimbutytės
17. Rasa Kalnietienė (Mažulytė), gim. Salosê.
18. Alfonsas Kaupas, gim. 1931 m. Gave¤kių k.
albumo
19. Ona Dalia Kaupienė (Vaičiulytė), gim.
1936 m. Nemeni¿nų k.
20. Liuda Kazickienė (Smalstytė), gim. 1924 m. Kamšíškių k.
21. Stefa Kirlienė (Jacinevičiutė), gim. 1925 m. Kamajuosê.
22. Donata Kirlienė (Makšimaitė), gim. 1925 m., gyv. Kamajuosê.
23. Jonas Mačiulis, gim. 1924 m. Urbõniškio k.
24. Galina Matelienė (Bočerovaitė), gim. 1949 m. Kamajuosê.
25. Stefa Matulevičienė (Kaupaitė), gim. 1924 m. Gave¤kių k.
26. Gediminas Merkelis, gim. 1954 m. Kamajuosê.
26a. Jonas Okas, gim. 1918 m. Tytìlių k.
27. Elvyra Olubienė (Rugytė), gim. 1931 m. Kamajuosê.
28. Bronius Pankevičius, gim. 1933 m. Kamajuosê.
29. Vytautas Paulėnas, gim. 1944 m. Petraukos k.
30. Birutė Petrulytė, gim. 1925 m. Žliubÿ k.
31. Elena Pranckūnienė (Buivydaitė), gim. 1922 m. Pašilºs k.
32. Regina Pročkienė (Vilčinskaitė), gim. 1932 m. Girìlės vns.
33. Jonas Pročkys, gim. 1924 m. Vaičioniÿ k.
34. Elena Rekašienė (Vaičiulytė), gim. 1938 m. Nemeni¿nų k.
35. Alva Šešelgienė (Mikalaičiūnaitė), gim. 1949 m. Grevíškių k.
36. Povilas Šešelgis, gim. 1935 m. Že¤mių k.
37. Algirdas Šinkūnas, gim. 1934 m. Kari¿nų k.
38. Aleksandras Targamadzė, gim. 1953 m. Baikite, Krasnojãrsko kr.
39. Juozas Trakas, gim. 1936 m. Tytìlių k.
40. Konstancija Trečiokienė (Šimkūnaitė), gim. 1934 m Laukagaliÿ k.
41. Boleslovas Vigelis, gim. 1930 m. Lapiìnių k.
42. Veronika Vilutienė (Babedaitė), gim. 1923 m., gyv. Laukagaliÿ k.
43. Juozas Vilutis, gim. 1953 m. Kamšíškių vns.
44. Petras Vilutis, gim. 1917 m., gyv. Laukagaliÿ k.
45. Stanislovas Zovė, gim. 1931 m. Taraµdžių k.
46. Bronislava Zovienė (Diržytė), gim. 1929 m. Kamajuosê.
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Kamajų valsčiaus kredito kooperacijos
istorijos bruožai
Vladas Terleckas

Ši tema nenagrinėta, informaciniuose leidiniuose apsiribojama tik nuoroda apie
smulkaus kredito draugijos buvimą Kamajuosê. Straipsniu siekiama rekonstruoti
permainingą kredito kooperacijos istoriją, atskleisti veiklos tendencijas, vaidmenį
ir į istorinę atmintį sugrąžinti jos vadovus. Rašinio teiginiai pagrįsti LR finansų ministerijos statistinio leidinio „Lietuvos kooperacija“ duomenimis, Lietuvos
centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA) saugomų kai kurių metų Kamajÿ
kredito kooperatyvo ataskaitų informacija (f. 387 ir R 364). Archyvuose neaptikti
šios kredito įstaigos narių susirinkimų, valdybos ir tarybos posėdžių protokolai,
todėl nėra galimybių išsamiai, nuosekliai, gyviau atskleisti jos veiklą.
Kamajuose kredito kooperatyvas, vadintas Smulkaus kredito banku, atsirado
1923 m. Tų metų liepos 13 d. Vyriausiojoje kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje (Inspekcija) buvo įregistruoti jo įstatai, o spalyje jis pradėjo veiklą. „Bankas“
buvo pirmoji ir vienintelė kredito įstaiga miestelyje bei valsčiuje. Pažymėtina, kad
Kamajuose kredito kooperatyvas atsirado gana anksti, t. y. kai Lietuvoje ką tik
buvo prasidėjusi jų steigimo banga. Šis faktas ar sutapimas leidžia manyti, jog
tuomet Kamajuose būta veiklių, kredito kooperacijos naudą suprantančių žmonių.
Steigti kredito kooperatyvą vertė paskolų reikalingumas karo ir okupacijos metais
sudegintiems, rekvizicijomis apiplėštiems ūkiams atkurti ir, antra vertus, vadinamasis kredito badas (sunkumai pasiskolinti), paskolų brangumas.
Kredito kooperatyvą galima apibūdinti, kaip savanorišką valsčiaus gyventojų
susivienijimą, kurio tikslas buvo „gerinti medžiaginę ir dvasinę narių padėtį, [teikiant]
jiems lėšų ūkio pagerinimui ir kitiems reikalams.“1
Kredito kooperatyvą galėjo įsteigti ne mažiau kaip 20 vietinių pilnamečių
neapribotų teisių asmenų. Jie turėjo įmokėti 25 Lt pajų ir prisiimti turtinę atsakomybę už kooperatyvo įsipareigojimus bei nuostolius. Nariai (pajininkai) turėjo
teisę sprendžiamu balsu dalyvauti visuotiniuose kooperatyvo susirinkimuose, būti
renkami į jo valdybą, tarybą ir revizijos komisiją, gauti dividendus (dalį pelno),
o svarbiausia – gauti paskolą. Žinotina, jog kooperatyvas skolindavo tik savo
nariams. Juridiškai nariai buvo lygiateisiai, nes kiekvienas jų gaudavo vieną balsą.
Iš kooperatyvo buvo galima išstoti, o nedrausmingi būdavo šalinami.
Dėl didelio paskolų poreikio sparčiai daugėjo narių Kamajų smulkaus kredito
draugijoje (taip maždaug nuo 1928 m. oficialiai vadinosi): 1926 m. pradžioje jų
buvo 280, 1928 m. sausio 1 d. – 356, 1933 m. sausio 1 d. – 411, 1939 m. sausio
1 d. – 466.2 Pažymėtina, kad 1928 m. pagal narių skaičių Kamajų smulkaus kredito
draugija (SKD) pirmavo Rokiškio apskrityje, tačiau 1932 m. pagal šį rodiklį pirmavo
Obìlių SKD (585 nariai) ir Svėdasÿ ūkininkų SKD (512 narių), o 1938 m. sausio
1 d. duomenimis nusmuko į 4 vietą. Kasmet keitėsi ne tik narių skaičius, bet ir jų
personalinė sudėtis, nes vieni įstodavo, kiti pasitraukdavo (dažniausiai grąžinusieji
paskolas). Kaip visuose Lietuvos valsčių
kredito kooperatyvuose, taip ir Kamajų 1 Smulkaus kredito banko įstatai, Kaunas, be m., p. 1.
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SKD absoliučią narių daugumą sudarė ūkininkai. Antai 1929 m. sausio 1 d. tarp
344 narių ūkininkų buvo 329, 1933 m. sausio 1 d. – 390 (iš 411 narių), 1939 m.
sausio 1 d. – 440 (iš 466).3 Šie duomenys rodo, kad tarp narių pamažu didėjo
kitų socialinių grupių atstovų dalis. 1939 m. sausio 1 d., be ūkininkų, į Kamajų
SKD buvo įstoję 4 tarnautojai, 2 juridiniai asmenys ir 18 kitų kategorijai priskirtų
gyventojų. Beveik pusė narių ūkininkų buvo smulkūs, turėję iki 10 ha žemės.
Kadangi Kamajų SKD didesnė pusė narių buvo ūkininkai, ji pagal įstatymus
priklausė kaimiškųjų kredito kooperatyvų kategorijai. Dėl to ji naudojosi mokesčių
lengvata, valstybės buvo remiama lengvatinėmis paskolomis.
Draugijos reikalus tvarkė, atlikdavo operacijas visuotinio narių susirinkimo
trejiems metams išrinkta 3 narių valdyba. Jos nariai išsirinkdavo pirmininką,
likusiems nariams atitekdavo sąskaitininko ir kasininko (iždininko) pareigos. Į
valdybą negalėjo būti renkami giminės iki antros eilės. Valdybos darbą prižiūrėdavo visuotinio susirinkimo renkama taryba. Drausta į ją rinkti valdybos narius,
draugijos samdomus tarnautojus ir gimines iki antros eilės. Valdyba kartu su
taryba priimdavo svarbiausius nutarimus dėl skolinimo sąlygų, palūkanų dydžio
ir kt. Pagal įstatus valdyba turėdavo posėdžiauti ne rečiau kaip kartą per savaitę,
o taryba – kas mėnesį.
Draugijos sąmatas, dokumentus, vertybes, kasą, metines ataskaitas tikrindavo taip pat narių išrinkta revizijos komisija. Inspekcija draudė minėtų struktūrų
nariams mokėti algas už užimamas pareigas, tegalėjo būti jiems atlyginta tik už
posėdžiuose sugaištą laiką.
Nerasta žinių, kas buvo draugijos steigėjai ir pirmieji jos vadovai. 1932 m.
draugijos valdybos pirmininku dirbo Kazys Baltakis, iždininku – Aleksandras
Pesliakas, nario pareigas ėjo Petras Samas. Tais metais tarybai vadovavo Jurgis
Vilys, jam padėjo sekretorius Izidorius Buga ir narys Jonas Martinėlis. Revizijos
komisiją sudarė pirmininkas Kazys Vilutis, sekretorius Petras Urbonas ir narys
Marcelinas Zovė.4 1936 m. valdyboje nebeliko A. Pesliako, jo vietoje buvo išrinktas
J. Vilys. 1938 m. valdybos pirmininko pareigas atliko P. Samas, joje nebebuvo
K. Baltakio, kurį pakeitė Alfonsas Dagys.5 Manytina, kad tokia valdybos sudėtis
išliko iki pat okupacijos. Tas faktas, kad ilgus metus sunkmečio laikais valdybos
reikalus tvarkė beveik tie patys asmenys, leidžia daryti prielaidą apie jų sąžiningumą, kompetentingumą.
Dėl nežinomų priežasčių dažnai keitėsi tarybos ir revizijos komisijos personalinė sudėtis. Antai 1936 m. jose nebuvo nė vieno ankstesnio nario. Tuomet
tarybos pirmininko pareigos buvo patikėtos Kaziui Bučiui, narių – M. Zovei ir
Juozui Kazlauskui, o į revizijos komisiją buvo išrinkti Jonas Vilys (pirmininkas),
Antanas Petrulis bei Augustas Pakštas.6
1938 m. taryboje iš senųjų narių buvo 2 Lietuvos kooperacija 1927 m., Kaunas, 1929, p. 77;
Lietuvos kooperacija 1932 m., Kaunas, 1934, p. 121;
pasilikęs tik K. Bučius. Kiti pakeisti
f. 387, b. 773, l. 188.
Juozu Bimba (pirmininkas) ir Aleksiu 3 LCVA,
Ten pat.
4
Vėbra.7
LCVA, f. 387, ap. 4, b. 288, l. 183.
5
Atsakingoms pareigoms buvo 6 Ten pat, b. 773, l. 189.
Ten pat, b. 521, l. 470.
renkami daugiausia vidutiniai ir stam- 7 Ten pat, b. 773, l. 189.
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būs ūkininkai, pvz., A. Pesliakas turėjo 47 ha ūkį, J. Viliui priklausė 44 ha,
J. Bugai – 40 ha žemės. Beveik visi buvo baigę pradžios mokyklas, tik A. Pesliakas – progimnaziją.
Kamajų SKD, kaip ir kitų kaimiškųjų kredito kooperatyvų, veikla buvo
paprasta, ji atlikdavo keletą bankinių operacijų (priimdavo indėlius, kreditavo
narius, skolinosi iš kitų kredito įstaigų). Be to, 4-ajame dešimtmetyje Kamajų SKD
priiminėjo iš gyventojų mokesčius, teikė garantijas, klientų pavedimu išieškodavo
skolas iš vekselių davėjų.
Pirmieji veiklos metai buvo sunkūs, nes draugija mažai turėjo narių, taigi
ir kapitalo bei indėlių (atitinkamai 9 tūkst. Lt ir 8,1 tūkst. Lt). Gerai, kad žymiai
(38,9 tūkst. Lt) paskolomis parėmė įvairūs bankai (valstybiniai ir kooperatiniai).
Todėl Kamajų SKD galėjo savo nariams suteikti paskolų 1,7 karto daugiau negu
turėjo kapitalo ir indėlių. Nepaisant paskolų brangumo (1927 m. – 24 proc.), jų
paklausa buvo didžiulė, pvz., 1930 m. net 60 narių norėjo pasiskolinti 40 tūkst. Lt,
bet draugija įstengė patenkinti tik 31 prašymą – 6,6 tūkst. Lt.8 1926–1927 metais
draugijos valdybai išsirūpinus 2,1 karto didesnes bankų paskolas, skolinimas nariams
išaugo 1,9 karto. Dėl nežinomų priežasčių 1928 m. draugija išgyveno pasitikėjimo
krizę, kurią rodo narių skaičiaus, ypač indėlių, sumažėjimas (17 tūkst. Lt, arba
47 proc.). Antrąkart draugijos veiklos plėtrą sustabdė 1929–1933 metų pasaulio
ūkio krizės negatyvus poveikis Lietuvos ekonomikai. 1933–1935 m. iš Kamajų
SKD išstojo daug narių, mažėjo kapitalas, intensyviai iš jos buvo išsiimami indėliai. Manytina, kad draugijai atlaikyti indėlininkų šturmą ir išlikti padėjo beveik
20 tūkst. Lt bankų paskola. Draugija pradėjo atsigauti 1937 m., bet ir 1939 m.
pradžioje pagal kai kuriuos rodiklius (pvz., paskolas) nebuvo pasiekusi ikikrizinio
lygio. Nepaisant minėtų sukrėtimų, vien 1926–1938 metais Kamajų potencialas ir
veiklos mastas išaugo: balanso (turto) suma nuo 58,3 tūkst. Lt iki 256,9 tūkst. Lt
(4,4 karto), nuosavas kapitalas – nuo 9 tūkst. Lt iki 32 tūkst. Lt (3,6 karto), priimti
indėliai – nuo 8,1 tūkst. Lt iki 73,3 tūkst. Lt (9 kartus), paskolos nariams – nuo
49,8 tūkst. Lt iki 230,5 tūkst. Lt (4,6 karto).9 Draugijos veiklos plėtrą ir operacijų
atlikimo padažnėjimą gerai parodo tas faktas, kad 4-ajame dešimtmetyje ji dirbo
kasdien, o anksčiau – du kartus per savaitę. 1938 m. sausio 1 d. duomenimis,
pagal balanso ir paskolų nariams sumas Kamajų SKD išsaugojo nuo 1928 m. pradžios tarp apskrities kaimiškųjų kredito kooperatyvų užimtą antrąją vietą, tačiau
pagal turėtus indėlius nusmuko į penktąją poziciją.
Didžiausias Kamajų SKD nuopelnas yra tas, kad ji paskolomis aprūpino daugelį vietos ūkininkų ir kitų asmenų. Skolininkams nereikėjo vykti į miestą, patirti
išlaidų kelionėms ir dokumentams įforminti. 1939 m. sausio 1 d. paskolas buvo
gavę 440 narių (iš 466). Iš daugelio draugijų Kamajų SKD gana smarkiai išsiskyrė
skolinamų sumų dydžiu (vidutiniškai po 524 Lt), dalis narių (119) buvo pasiskolinę
vidutiniškai po 866 – 1693 Lt.10 Už tokią sumą buvo galima nupirkti 8–16 karvių.
Vien šis paprastas pavyzdys parodo, jog draugija suteikė savo nariams finansines
galimybes įsigyti daugiau produktyvių
galvijų, pažangiau ūkininkauti, pasista8
LCVA, f. 387, ap. 4, b. 187, l. 135.
tyti naujoviškus pastatus ir kt. Taip pat 9 Apskaičiuota pagal: Ten pat, b. 773, l. 189.
tenka priminti, kad draugijos paskolos 10 LCVA, f. 387, b. 773, l. 189.
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visą laiką pigo: kaip minėta, 1927 m. už jas reikėjo mokėti 24 proc. palūkanų, o
jau 1930 m. – perpus mažiau, nuo 1934 m. – 8–9 proc.
Esant miestelyje SKD paprasta buvo sumokėti mokesčius, atlikti kitus mokėjimus. Narystė draugijoje pratino kaimiečius dirbti bendruomenės labui, sudarė
galimybes pramokti bankinių operacijų. Draugija savo lėšomis rėmė Ginklų fondą, šelpė nepasiturinčius mokinius. Turbūt nebus perdėta pasakius, kad iš visų
anuomet miestelyje veikusių organizacijų svarbiausia buvo Kamajų SKD, jau vien
todėl, jog telkė daugelį gyventojų.
Sovietinė okupacija skausmingai paveikė ir Lietuvos kredito kooperaciją,
tarp jos, žinoma, ir Kamajų SKD. Visos kaimo SKD turėjo priimti 1929 m. SSRS
įstatus, pasivadinti Žemės ūkio kredito draugijomis (ŽŪKD), pašalinti „buožes“.
Iš esmės pasikeitė draugijų veiklos tikslas, nes dabar jos turėjo „<...> teikti pagalbą
gamybos kreditu darbo valstiečių ūkiams ir jų susivienijimams, vykdant TSR Sąjungos Vyriausybės priemones žemės ūkiui ugdyti (paryškinta cituojant – V. T.).“11
Kitaip sakant, draugijos buvo paverstos okupanto kaime įgyvendintos politikos
priemone, kuria buvo siekiama supriešinti kaimiečius, sunkinti turtingesniesiems
ūkininkavimo sąlygas. Draugijos tapo pavaldžios naujai įkurtos SSSR žemės ūkio
banko Lietuvos respublikinės kontoros (ŽŪB kontora) padaliniu. Todėl draugijos
prarado komercinį savarankiškumą ir kooperatinį pobūdį. Taip pat buvo apsunkintos narių priėmimo sąlygos: dabar jie turėjo mokėti papildomą mokestį (5 rb
stojamąjį), pajaus dydis susietas su turėtos žemės plotu. 1941 m. pirmojoje pusėje
ŽŪKD pradėjo skolinti sovietmečio naujakuriams, tam naudodama iš biudžeto
gautas lėšas. Ką nors konkretaus pasakyti apie Kamajų ŽŪKD nėra galimybių,
nes jos dokumentai pražuvo karo metais.
Nacių okupacijos laikais dėl nenormalių ūkinių sąlygų, ateities neaiškumo
draugijos vegetavo. To meto spaudoje rašyta, kad kiek gyviau buvo grąžinamos
paskolos.12 Beliktų pasakyti, jog, prasidėjus karui, sovietmečiu paskirti draugijų
vadovai išsilakstė, į ankstesnes pareigas grįžo ikiokupacinių laikų valdybų, tarybų ir revizijos komisijų nariai. Draugijos vėl vadinosi senais vardais, vadovavosi
„smetoniniais“ įstatais.
Pagal archyvinius dokumentus Kamajų ŽŪKD atkurta 1945 m. sausio 1 d.13
Kas gi per Naujuosius metus, užuot šventęs, užsiiminėjo draugijos reikalais? Nėra
abejonių, kad ši data nemokšiškai suklastota. Abejonių kelia ir dokumentuose
vartota sąvoka „atkurta“, nes draugijos nariai vėl turėjo mokėti pajų ir stojamąjį
mokestį. Taigi ankstesnioji narystė automatiškai nebuvo atnaujinta, draugija kurta
iš naujo. 1945 m. pabaigoje į draugiją buvo įstoję 90 valstiečių, iš jų 39 buvo
nuo mokesčių atleistieji, t. y. patys vargingiausieji. Nedidelis narių skaičius gali
būti vertinamas kaip daugumos kaimiečių nepasitikėjimo okupanto politika ir
jo įstaigomis įrodymas. Tiesa, vėlesniais metais narių daugėjo ir 1949 m. sausio 1 d. jų buvo 269, iš kurių 4 juridiniai asmenys, bet tai tesudarė 47 proc.
ikiokupacinių laikų narių skaičiaus.
Yra pakankamai įrodymų, kad valdžios 11 Žemės ūkio kredito draugijos įstatai, Kaunas, 1941,
p. 1.
buvo daromas spaudimas skolintis, o
12
Valainis A. Mažėja ūkininkų įsiskolinimas, Tėviškė,
to padaryti nebuvo galima neįstojus
1942 01 16.
13
LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 31.
į ŽŪKD.
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Visas draugijas kaip drugys krėtė įvairios valdžios organizuotos kampanijos,
vajai (socialistinių lenktynių, „buožių“ šalinimo, paskolų iš jų išieškojimo anksčiau
laiko ir kt.). Apverktinos buvo ir darbo sąlygos: Kamajų ŽŪKD glaudėsi valsčiaus
patalpose, neturėjo tinkamo inventoriaus, net seifo dokumentams ir pinigams laikyti, 1949 m. turėjo tik du indėlininkus, laikiusius draugijoje vos 1700 rb.
Draugija gyvavo, t. y. galėjo užsiimti narių kreditavimu, vien todėl, kad
gaudavo iš ŽŪB kontoros paskolas. Nuo 1940 m. okupacijos draugijos paskolos
buvo tikslinės, jas nariai galėjo gauti arkliams ir karvėms pirkti, pastatų statybai ir remontui, trumpam pasiskolinti sėkloms, trąšoms pirkti. Skirtingai nuo
Nepriklausomybės laikų praktikos ŽŪKD skolindavo tik dalį reikalingų pinigų
(50–60 proc.), likusią dalį narys turėjo pridėti iš savų pinigų. 1945 m. kamajiškiai,
kaip ir kitų vietovių valstiečiai, daugiausia skolinosi statyboms, nes reikėjo atstatyti karo metais sudegintus, sugriautus pastatus. 1945 m. kamajiečiai šiam tikslui
pasiskolino 115 tūkst. rublių ir tik 22 tūkst. rublių paėmė gyvuliams pirkti.14
Vėliau tapo aktualu atkurti gyvulių bandą, todėl išaugo skolinimasis jiems pirkti.
Pavyzdžiui, 1948 m. 24 Kamajų ŽŪKD nariai paėmė paskolas (26,8 tūkst. rublių)
gyvuliams įsigyti ir tik trys pasiskolino 2200 rb pastatams statyti ir remontuoti.15
Iki 1949 m. sausio 1 d. ilgalaikis narių įsiskolinimas draugijai didėjo ir pasiekė
313 tūkst. rublių.
Palyginti su Nepriklausomybės laikais po karo Kamajų ŽŪKD teikta ūkininkams finansinė parama realiai (atsižvelgiant į kainas) buvo menka. Dešimt
tuometinių rublių neprilygo vienam litui, karvė kainavo apie 500 rublių. 1939 m.
Kamajų ūkininkai už pasiskolintus 230,5 tūkst. Lt galėjo nupirkti maždaug 1537–
2305 karves, o 1947 m. už 313 tūkst. rublių – apie 626 karves.
1948 m. skolinimas staiga pradėtas mažinti dėl mažėjusios ŽŪKD kontoros finansinės paramos. 1948 01 01–1949 10 25 laikotarpiu narių įsiskolinimas
sumažėjo 22 proc. Tai buvo ženklas, kad reikia laukti esminių permainų. Greitai
paaiškėjo, jog valdžia nusprendė ŽŪKD likviduoti. 1949 m. spalio 26 d. buvo
pasirašytas Kamajų ŽŪKD likvidavimo aktas. Draugijos „mirties“ aktą turėjo pasirašyti draugijos likvidavimo komisijos pirmininkas Kostas Čižiūnas ir buhalterė
Marija Afanasjavaitė.16
Nepriklausomybės metais visoje Lietuvoje gražiai sulapojęs kredito kooperacijos medis buvo nukirstas. Taip okupantas pasielgė todėl, kad būtų lengviau
valstiečius suvaryti į kolūkius. Antra vertus, neliko ekonominių galimybių ŽŪKD
egzistuoti jau vien todėl, kad kolūkiečiai faktiškai neturėjo pajamų, taigi ir galimybių naudotis paskolomis.

LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 209.
Ten pat, b. 92, l. 33.
16
LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 120, l. 112.
14
15
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Valstiečių gyvenimo pokyčiai Kamajų valsčiuje
1940–1944 metais
Vytautas Skebas

Įvadas
Valstiečių gyvenimo pokyčiai buvo bolševikų ir nacių okupacijų inspiruota
problema. Šio straipsnio tikslas – sutelkus dėmesį šios problemos ekonominiams
ir socialiniams aspektams, atskleisti valstiečių gyvenimo pokyčius 1940–1944 m.
Kamajų valsčiuje (toliau – vls.). Siekiant šio tikslo, reikia spręsti tokius uždavinius: 1) apibūdinti žemės nuosavybės teisės formų kaitos rezultatus ir bolševikų
įvykdyto žemės perdalijimo esmę; 2) atlikti bolševikų bei nacių paskirtų mokesčių
ir žemės ūkio produkcijos prievolių lyginamąją analizę; 3) ištirti tokią bolševikų
naujovę, kaip grūdų prievolė per pavasario sėją; 4) suformuluoti išvadas, pagrįstas
atlikto tyrimo rezultatais. Tyrimo metodai: sukauptos medžiagos analizavimas,
grupavimas ir struktūrizavimas, apibendrinimų darymas. Daugiausia dėmesio
skirta nepublikuotiems archyviniams šaltiniams. Siekiant straipsnio tikslo turėtų
talkinti šios premisos: 1) paskelbdami žemę valstybės nuosavybe, bolševikai šiuo
teisės aktu žemės savininkus pavertė tik jos naudotojais neapibrėžtam laikui;
2) bolševikai siekė ūkininkus, iki 1940 m. liepos 22 d. turėjusius per 25 ha žemės, sužlugdyti ekonomiškai ir sudaryti pretekstą juos represuoti; 3) naciai teikė
prioritetą ekonominiams veiksniams, ypač kariuomenės aprūpinimui maistu, todėl
valstiečiai dar negalėjo įžvelgti jų kolonizacinių tikslų.
Problemos išanalizavimo laipsnį atskleidžia istoriografija, todėl pabandykime
ją apžvelgti. Bendro ar apžvalginio pobūdžio darbų yra paskelbę (pavardės abėcėlės
tvarka) P. Arlauskas, V. Balčiūnas, J. Bulavas, M. Gregorauskas, A. Jefremenka,
R. Krutulytė, J. Matusevičius, L. Truska, P. Vakaris, G. Vaskela ir kiti.1
Ne su visais autorių teiginiais galima sutikti. P. Arlauskas rašė:
„Atsižvelgiant į 1919 metų pamokas,
ūkininkų prisirišimą prie žemės, Maskvoje buvo nuspręsta Pabaltijo respublikose
prie kolektyvizacijos eiti pamažu, paruošus
socialines-ekonomines ir politines prielaidas. Pradžią tam turėjo padaryti žemės
reforma.“2
Būtų galima tik pagirti P. Arlauską už tai, kad jis kolektyvizacijos
pradžia laikė ne kokią nors kitokią, o
būtent bolševikinę žemės reformą, tačiau negalima su juo sutikti, jog „Mask
voje buvo nuspręsta Pabaltijo respublikose
eiti pamažu“, nes to meto oficia
lūs ir
kiti šaltiniai atskleidžia visai ką kita.

1

2

Arlauskas P. Stalininė žemės reforma Lietuvoje 1940–1941 metais, Lituanistica, Vilnius, 1992,
nr. 2 (10); B a l č i ū n a s V . Bolševikinė žemės
reforma Lietuvoje, Lietuvių archyvas. Bolševizmo
metai, Kaunas, 1942, t. 1; Bulavas J. Vokiškųjų
fašistų okupacinis Lietuvos valdymas, Vilnius, 1969;
G r e g o r a u s k a s M. Tarybų Lietuvos žemės ūkis
1940–1960, Vilnius, 1960; Efremenko A. Agrarnyje
preobrazovanija i načalo socialističeskogo stroitelstva v
litovskoj derevne v 1940–1941 godach (rusų k.), Vilnius,
1972; Krutulytė R. 1940–1941 m. žemės reforma
Tarybų Lietuvoje, Vilniaus valstybinio universiteto
mokslo darbai, istorijos-filologijos mokslų serija, Vilnius,
1958, t. 5; Matusevičius J. Sovietinis okupacinis
režimas Lietuvoje 1940–1941 metais: humanitarinių
mokslų istorijos krypties disertacijos tezės, Vilnius,
1993; Truska L. Lietuva 1938–1953 metais, Vilnius,
1996; Vakaris P. Privalomasis žemės ūkio produktų statymas, Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai,
Kaunas, 1942, t. 1; Vaskela G. Žemę išdalysim iki
rudens, Vilnius, 1990.
Arlauskas P. Min. veik., p. 44.
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L. Truska knygoje „Lietuva 1938–1953 metais“ bandė objektyviai nagrinėti
bolševikų agrarinę politiką, tačiau trūkumų neišvengė. Svarus įrodymas yra grūdų
prievolės per pavasario sėją klausimas. Skaitytojui liko neaišku, kada ūkininkai
sužinojo apie ją, kokios kitos buvo jos įvykdymo sąlygos.3
Gyventojų mokesčius ir žemės ūkio produkcijos prievoles nacių okupacijos
metais nagrinėjo J. Bulavas. Nepaisant tuometinio ideologinio tendencingumo,
autorius sugebėjo pateikti vertingos faktografinės medžiagos.
Taigi istoriografijos apžvalga rodo, kad bendro ar apžvalginio pobūdžio darbų
yra nemažai, tačiau juose nėra konkrečiais faktais ar skaičiais pagrįstų Kamajų
valsčiaus žmonių gyvenimo pokyčių, todėl reikia tai padaryti šiame straipsnyje.
Šaltiniai. Istorijos krypties mokslinio straipsnio vertę apibūdina keli veiksniai,
kurių bene svarbiausias – niekur nespausdintų archyvinių šaltinių panaudojimas.
Šio straipsnio archyvinių šaltinių bazę sudaro dvi jų grupės: 1) skelbtieji periodinėje
ar kitokioje spaudoje; 2) niekur neskelbti. Pirmąją šaltinių grupę sudaro bolševikų
ir nacių normatyviniai aktai, taip pat Valstybinės žemės ūkio komisijos (toliau –
ŽŪK) protokolai.4 Vertingiausi antrosios grupės šaltiniai yra šie: 1) Kamajų valsčiaus valstybinio žemės fondo (toliau – VŽF) sudarymo ir paskirstymo statistika.
2) Kamajų valsčiaus ūkių, kurių visa arba dalis žemės paimama į VŽF, sąrašas. Pastarojo šaltinio archyvinis pavadinimas pateiktas taip: „Kamajų valsčiaus
žemės reformos paliestų ūkių sąrašas“. Žemės ūkio ir valstiečių padėčiai nacių
okupacijos metais tirti panaudota Tarpžinybinio pasitarimo (1942 03 19) medžiaga. Šiame straipsnyje panaudoti ir kiti archyviniai šaltiniai. Jie saugomi Lietuvos
centriniame valstybės (toliau – LCVA) ir Lietuvos ypatingajame (toliau – LYA)
archyvuose. Išsamus archyvinių šaltinių panaudojimas yra šio straipsnio pranašumas.

Nuosavybės teisė ir žemės perdalijimas
Žemės nuosavybės teisė visada būdavo paremta didesne ar mažesne valdžios jėga, tačiau
„teisėtai įgytos privačios nuosavybės bet koks priverstinis atėmimas arba apribojimas
neatlygintinai, lygiai kaip ir besaikis jos kaupimas ekonomiškai išnaudojant kitus žmones
arba nusikalstamu būdu, yra amoralus ir neteisėtas“.5
Privačios nuosavybės teisę Lietuvoje panaikino okupantai bolševikai. Jų
valdžia jau 1940 m. liepos 22 d. priėmė deklaraciją „Apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn“.6
Galima diskutuoti, ar deklaracija
prilygo įstatymui, tačiau, ją paskelb- 3 Truska L. Min. veik., p. 87.
4
Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai,
dami, bolševikai faktiškai panaikino
Vilnius, 1976, p. 57.
žemės savininkų teisę disponuoti ja 5 M o n k e v i č i u s E . Krikščioniškoji nuosavybės
teisės samprata, Lietuvių katalikų mokslų akademija.
(parduoti, pirkti, dovanoti ir t. t.). ŽeSuvažiavimo darbai, 16 suvažiavimas {1996 06 05–12},
mės savininkai tapo tik jos naudotojais
Vilnius, 1996, p. 555.
neapibrėžtam laikui, t. y. bolševikai 6 Liaudies seimo stenogramos, Kaunas, 1940, p. 97;
Lietuvos liaudies seimas, Vilnius, 1985, p. 103; Žemė
pasiliko teisę bet kuriuo momentu
valstiečiams, Valstybinės ŽŪK leidinys, Kaunas, 1940,
p. 3.
sustabdyti naudojimąsi žeme. Taigi
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visa žemė buvo nacionalizuota (nusavinta), o iš tam tikrų kategorijų savininkų –
konfiskuota (atimta). Maksimali žemės norma – 30 ha. VŽF buvo sudaromas be
jokių kompensacijų. Bolševikai numatė paimti į VŽF: 1) visas valstybines žemes
ir savivaldybių žemes; 2) visas dvarininkų žemes su sodybomis, trobesiais, gyvu
ir negyvu inventoriumi; 3) visas bažnyčios, parapijų, vienuolynų ir kitų religinių
organizacijų bei įstaigų žemes; 4) žemes tų piliečių, kurie gyvena miestuose,
patys žemės nedirba ir turi kitus pragyvenimo šaltinius, išskyrus sodybas ir ne
didesnius kaip 10 ha žemės sklypus, priklausančius darbininkams, žemesniesiems
tarnautojams, mokytojams, taip pat asmenims, turintiems ypatingų nuopelnų Lietuvos liaudžiai, mokslui ir menui; 5) tą bendro žemės ploto dalį, kuri priklauso
valstiečių ūkiams, didesniems kaip 30 ha.7
Šiame nutarime nieko neparašyta apie miškų likimą. Miškai buvo atimami
iš buvusių savininkų nepriklausomai nuo sklypo dydžio motyvuojant „valstybės
reikalais“ (už atimtus miškus skirdavo žemės pakaitą). Bolševikų agrarinei politikai vykdyti buvo sudarytos trijų pakopų ŽŪK: valstybinė, apskričių ir valsčių.
Kamajų valsčiaus ŽŪK vadovavo Juozas Skardžius, nariai: Vytautas Nakas, Antanas Meliūnas, Pranas Svirka ir Pranas Valiulis. Pasitraukė ar buvo nušalintas
ŽŪK narys Mikas Vaštaka.8
VŽF sudarymui ir jo išdalijimui reikėjo atlikti daugybę žemės matavimo
darbų. Šiam tikslui buvo sudarytos žemės matavimo brigados, kurioms talkino
asmenys, dirbantys be atlyginimo ir nesantys kandidatai žemei gauti. Talkininkams buvo žadamos premijos ir nemokama ekskursija į Maskvą. Kamajų vls.
žemės matavimo brigadoms talkino girininkai Jokūbas Stuina ir Adomas Rimkus,
kultūrtechnikai Vytautas Petrulis ir Kazys Matulis, mokytojai Juozas Vaičiūnas
ir Čeponis (pastarojo vardas nenurodytas, nors dirbo 14 d.). Daugiausiai talkino
J. Stuina (15 d.), mažiausiai – J. Vaičiūnas (2 d.).
Archyvinių šaltinių duomenys apie nukentėjusių nuo bolševikų valdžios žemės
savininkų skaičių ir kartu VŽF dydį nevisiškai sutampa. 1940 m. spalį sudarytas
sąrašas rodo, kad nukentėjo 80, vėlesnis (1940 m. lapkričio 14 d.) – 82 fiziniai
ir juridiniai asmenys. Neaiškumų yra ir daugiau. Valstybinė ŽŪK norminį palikimą Rokiškio apskrities dvaruose svarstė 1940 m. rugpjūčio 13 d. Šio posėdžio
protokole nr. 18 parašyta:
Dvaro pavadinimas
ir jo dydis

Buv. savininko pavardė
ir vardas

Žemės plotas ha

Paliekama ha

Kamajėlių

Indriūnas Pranas

142,-

-*

Petriošiškio

Putrimas

80

-

Papiškio

Šutas Justas

112

-

* Vėliau ranka įrašyta: 10, t. y. palikti 10 ha – V. S.

Savotišku arbitru galėtų būti Kamajų vls.VŽF statistikos lentelė, kurios
data 1940 m. lapkričio 11 d. ir ją
pasirašė valsčiaus ŽŪK pirmininkas
J. Skardžius. Iš jos matyti, kad žemės

7

8

1940 m. rugpjūčio 5 d. Ministerių tarybos nutarimas
apie VŽF sudarymą, Žemė valstiečiams, Kaunas, 1940,
p. 16; Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos
protokolai, p. 42.
Žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika,
LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 896, l. 8.
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norma nepalikta 135,49 ha savininkui (pavardė nenurodoma). Kaip rodo šio str. archyvinis šaltinis, žemės norma nepalikta Petrõšiškio dvaro savininkui Aleksandrui
Putrimui (žr. priedo nr. 80). Čia reikia paaiškinti, kad žemės normos nepalikdavo
tiems dvarų savininkams, kurie buvo jų paveldėtojai, o ne juos nusipirkę. A. Put
rimas nebuvo baudžiavos laikų dvarininkų kilmės, todėl Rokiškio apskr. ŽŪK
pirmininkas J. Laucė rekomendavo palikti jam žemės normą.9
Dvarininkams priskirtų asmenų, taip pat tų žemės savininkų, kuriems žemės
norma nebuvo palikta, likimas tragiškas: dar iki 1941 metų birželio mėnesio jie
buvo sulaikyti, suimti, nuteisti, įkalinti, jų šeimos ištremtos per žiauriausią tremtį
(1941 06 14). Dauguma to meto tremtinių žuvo.
Nukentėjusiųjų sąraše yra trys katalikų parapijos: Kamajÿ, Duõkiškio ir Salÿ.
Joms palikta tik po 3 ha žemės. VŽF struktūra pateikiama 1-oje lentelėje. Iš jos
duomenų matyti, kad per 100 ha žemės turėjo 3 savininkai. Didžiausią dalį VŽF
struktūroje sudarė žemė savininkų, jos turėjusių 50–100 ha. Nei Kamajų valsčiaus
savivaldybė, nei visuomeninės organizacijos žemės neturėjo.
1 lentelė
Kamajų vls. VŽF struktūra
Iš ko atimta žemė?

Sklypų
skaičius

Plotas ha

Paliktų normų
skaičius

Plotas ha

1. Vienuolynų

-

-

-

-

2. Parapijų

3

65,12

3

9,00

3.Dvarininkų

1

135,49

-

-

4. Per 100 ha

2

226,20

2

60,00

5. 50–100 ha

15

466,31

15

450,00

6. 30–50 ha

56

436,94

55

1650,00

7. < kaip 30 ha

1

4,86

-

8. Valstybinių plotų

3

50,55

1

kitame valsčiuje
6,30

9. Savivaldybės

-

-

-

-

10. Draugijų

-

-

-

-

11. Valstiečių miškų

1

18,53

82

1404,00

76

2175,30

12. Valstybės tikslams
Iš viso

Šaltinis: Žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika, LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 896, l. 6.

VŽF sudarymas buvo labai formalizuotas, smulkmeniškas: pvz., Kãlvių k. ūkininko Prano Galvydžio sklypas viršijo normą vos 59 arais, tačiau ir tie buvo „nurėžti“.
Paanalizuokime, kaip VŽF buvo paskirstytas. Bolševikų vyriausybės nutarime parašyta:
„Teisę gauti žemės iš VŽF turi visi bežemiai ir mažažemiai valstiečiai [t. y. šeimos
galvos], turį ne daugiau 8 ha, taip pat
žemės ūkio darbininkai, gyveną kaimuose
ir bažnytkaimiuose, be lyties, tautybės ir
religijos skirtumo.“10

Kamajų valsčiaus žemės reformos paliestų ūkių
sąrašas, LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 269, l. 4; Žemės
fondo sudarymo ir paskirstymo statistika, ten pat,
b. 896, l. 6; Rokiškio apskrities ŽŪK pirmininko
J. Laucės rezoliucija, ten pat, b. 123, l. 15; Lietuvos
TSR valstybinės ŽŪK protokolai, p. 54, 57.
10
Ministerių Tarybos nutarimas apie VŽF sudarymą,
Žemė valstiečiams I, p. 17.
9
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Nutarime nurodytas eiliškumas žemei gauti: 1) valstiečiai, kurių žemė paimta
valstybės reikalams; 2) bežemiai ir mažažemiai valstiečiai, kurie turintys dideles
šeimas; 3) smulkieji nuomininkai valstiečiai, turį pasistatę ant nuomojamų žemių
nuosavus trobesius ir kitokie smulkūs nuomininkai; 4) kiti mažažemiai valstiečiai,
turintys mažiau kaip 8 ha žemės; 5) ordinarininkai, daugelį metų dirbę dvaruose.
Kaimo amatininkai, kurie negalėjo pragyventi iš savo amato ir todėl buvo priversti
užsiimti žemdirbyste, galėjo gauti žemės iki 2–3 ha.
VŽF buvo sudaromas ir dalijamas be jokių kompensacijų, išpirkų ar piniginių
įnašų. Prašymus nemokamai gauti žemės padavė 550 kamajiečių.11
2 lentelė
Kamajų vls. VŽF paskirstymas
Žemės gavėjai

Paskirta asmenims
(šeimoms)

Sklypų skaičius

Plotas ha

Bežemiai su didelėmis šeimomis

26

32

190,30

Nuomininkai bežemiai

20

23

138,35
23,32

Ordinarininkai

3

4

Kaimo amatininkai

1

1

1,50

32

37

180,35
533,82

Kiti bežemiai
Iš viso bežemiai

82

97

Mažažemiai su didelėmis šeimomis

30

32

96,12

Kiti mažažemiai

95

99

235,28

125

131

331,40

Iš viso mažažemiai
Žemė pakaitu*
Iš viso valstiečiai

1

1

9,00

208

229

874,22

Šaltinis: Žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika, LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 896, l. 6.

1 404,00 ha VŽF dalybos parodytos 2 lentelėje. Iš jos duomenų matyti, kad
bežemiams ir mažažemiams buvo išdalyta tik 874,22 ha. Asmenų, kuriems žemė
„yra būtinai reikalinga“ (tokia formuluotė šaltinyje – V. S.), liko neaprūpintų vien
bežemių 104, iš viso net 220 prašytojų. Kur likusioji VŽF dalis? Valstybiniam
ūkiui (sovchozui) steigti buvo palikta 77,50 ha. Šiek tiek žemės gavo valstybinės
įstaigos, per 100 ha užėmė ežerai, durpynai, žvyrynai ir pan., tačiau galutinis
atsakymas paaiškės tik sužinojus, kad okupantų bolševikų valdžia pasiliko sau
13 kamajiečių miškų ir miškelių, kurių bendras plotas – 201,66 ha.12
Netrukus pagvildensime, ar naujakuriai ir „priedų“ gavėjai ilgai džiaugėsi
žeme, kurios gavo nemokamai.
Bolševikai žadėjo naujakuriams didelę finansinę ir kitokią pagalbą trobesiams statyti, darbiniams arkliams ir melžiamoms karvėms nusipirkti, inventoriui,
sėkloms, trąšoms ir t. t. įsigyti. Tačiau pažadų tesėti bolševikai neskubėjo ir ne
tas jiems rūpėjo. Kas labiausiai rūpėjo bolševikams, galima spręsti iš jų pačių
dokumento citatos:
11
„Pradėjus kolektyviniams ūkiams organizuotis, kai kurie iš jų nepakankamai turi
gyvulių arba reikalingų įrengimų, kad ga-

Žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika,
LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 896, l. 1, 7.
* Žemė pakaitu buvo skiriama už paimtus „valstybės
tikslams“ miškus, durpynus ir t. t.
12
Žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika,
LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 896, l. 7.
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lėtų vesti ir plėtoti gyvulių ūkį. Tuo tikslu Žemės ūkio bankas kolektyviniams ūkiams
duoda paskolas.“13
Taigi bolševikų finansinė ir kitokia parama kolūkių steigimui mažai kam
gali kelti abejonių. Verta priminti archyvinių šaltinių medžiagą, kad dar 1940 m.
rugpjūtį pabandyta steigti kolchozą Maže¤kių apskrities Ylakiÿ valsčiuje.14
Kiti faktai taip pat rodo, kad bolševikai prie kolektyvizacijos ėjo anaiptol
ne pamažu, nors taip teigė anksčiau minėtas P. Arlauskas. Atrodo, kad bolševikai
siekė kuo greičiau visus valstiečius paversti kolūkiečiais. Tuo procesu pasidomėsime ir jį panagrinėsime šiek tiek vėliau. Dabar vertėtų sutikti su vieno tų laikų
autoriaus mintimi, jog
„…galutinis bolševikų tikslas buvo įvesti kolektyvinius ūkius, kuriuose nebūtų nei mažažemių, nei didžiažemių, o vien tik niveliuota kolchozininkų masė“.15
Taigi nemokamai gavę žemės kamajiečiai džiaugėsi neilgai, nes vos tik
buvo nuimtas derlius ir suartos dirvos, bolševikai pradėjo kolektyvizacijos vajų
visose apskrityse.
Tokie veiksmai, kaip visos žemės suvalstybinimas (nusavinimas) ir jos
perdalijimas turint slaptą politinį tikslą (valstiečius paversti kolūkiečiais), gerokai
pablogino miestų gyventojų apsirūpinimą maisto produktais, tačiau išeitis buvo
surasta: bolševikai įsakė teisėjams bausti kalėjimu nuo 5 iki 10 metų „už spekuliaciją ir prekybą maisto produktais“.16
Maisto produktais galėjo prekiauti tik suvalstybintos parduotuvės, tačiau jų
lentynos prekių gausa nepasižymėjo.
Tie naujakuriai, kurie pradėjo suvokti bolševikų melą, ėmė atsisakinėti dar
taip neseniai juos džiuginusios žemės (kokia prasmė kurtis, jei viskas atiteks
kolchozui). Rokiškio apskrityje, kuriai priklausė Kamajų valsčius, bežemiai ir mažažemiai atsisakė 1 140 ha jiems paskirtos žemės (bendro ploto).17
Prasidėjus Sovietų Sąjungos–Vokietijos karui bolševikai sušaudė arba nukankino Kamajų valsčiaus ūkininkus: Joną
Bimbą, Kazį Bražiūną, Juozą Jurgelionį, 13 Žemės ūkio liaudies komisaro 1941 m. gegužės
Joną Karvelį, Joną Martynėlį, Antaną
21 d. raštas apskričių vykdomųjų komitetų žemės
ūkio skyrių vedėjams, LCVA, Šiaulių apskr. filialas,
Meliūną, Joną Meliūną, Vladą Muralį,
f. 48, ap. 1, b. 38, l. 1.
Praną Pročkį, Albiną Vaštaką.18
14
Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus valstiečių
paaiškinimai dėl kolchozo steigimo, LYA, f. 1771,
Dar bolševikų okupuotame Kauap. 1, b. 270, l. 17.
ne buvo sudaryta Lietuvos laikinoji vy- 15
Balčiūnas V. Min veik., p. 229.
riausybė (toliau – LLV), kuri paskelbė: 16 Teisingumo liaudies komisariato įsakymai, instruk„Žemės savininkams, kuriems bolševikinės
valdžios paskelbtąja žemės nacionalizacija
buvo atimta nuosavybės teisė, grąžinama
turėtoji žemės nuosavybės teisė į jiems
paliktąją žemę.“19
Taigi LLV paskelbė tikrųjų žemės
savininkų interesus atitinkantį doku-

cijos, direktyviniai raštai, LCVA, f. R-761, ap. 1,
b. 1, l. (lapai be numerių).
17
Žinios, kokio didumo ir kaip susidarė 1941 m.
žemės fondas apskritimis, LCVA, f. R-764, ap. 1a,
b. 95, l. 2.
18
Liekis A. LKP agonijos kronika (dokumentinė apybraiža), Vilnius, 1996, p. 88, 92, 93.
19
Laikinojo Lietuvos ministerių kabineto deklaracija
ūkio reikalais, LCVA, f. R-496, ap. 1, b. 6, l. 10;
Brandišauskas V. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06-1941 09), Vilnius, 1996, p. 160.
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mentą, tačiau okupantų nacių valdžia nepripažino nei LLV, nei jos teisinių aktų.
Tikrovė tokia: per dvejus metus naciai grąžino tik 50 ūkių.20 Taigi galima daryti
išvadą, kad tiek bolševikams, tiek naciams valdant ūkininkai buvo ne žemės savininkai, o faktiškai tik jos naudotojai neapibrėžtam laikui. Nacių veiksmai rodė, kad
jie turėjo kolonizacinių tikslų, apie kuriuos vengė atviriau kalbėti karo sąlygomis.

Kamajiečių mokesčiai
Bolševikai 1941 metų sausį paskelbė nutarimą „Dėl skolų, mokesčių, rinkliavų ir baudų nuėmimo nuo valstiečių ūkių ir žemės mokesčio padidinimo už
1940 metus“.21
Jame pasakyta:
„3. Nuimti visus nesumokėtus mokesčius ir rinkliavas už 1940 metus nuo visų žemės
ūkio darbininkų ir darbo valstiečių ūkių, turėjusių iki paskelbiant žemę valstybės nuosavybe ne daugiau kaip 5 ha.“
Iš šios nutarimo dalies galima suprasti, kuriems valstiečiams bolševikai
gerinosi, siekdami padaryti juos paklusnius sąjungininkus, socialine savo atramos
baze. Taigi mažažemiai galėjo nusiraminti, tačiau niekas negalėjo patvirtinti, ar
ilgam. Toliau nutarime pasakyta, kieno dėka bolševikai tokie geri anksčiau minėtam valstiečių sluoksniui:
„Padidinti žemės mokestį už 1940 metus […] ūkiams, nuolat laikiusiems samdomus
darbininkus ir turėjusiems žemės, iki paskelbiant žemę valstybės nuosavybe: nuo 10 ha
iki 15 ha padidinti 50 proc., nuo 15 ha iki 20 ha – 60 proc., nuo 20 ha iki 25 ha –
80 proc., nuo 25 ha iki 30 ha – 100 proc.“
Ūkiams, turėjusiems žemės per 50 ha, žemės mokestis buvo didinamas net
200 proc.; padidintam žemės mokesčiui sumokėti buvo duotas vos vienas mėnuo
(iki kovo 1 d.). Norėdami išvengti bolševikų represijų, žmonės iš paskutiniųjų
stengėsi sumokėti padidintą mokestį. Dr. Henrikas Jasiūnas pasakojo, jog ūkininkai
parduodavo jų širdžiai brangius savo ir tėvų papuošalus, kad tik sumokėtų tą
bolševikų paskirtą mokestį. Naktimis dingdavo žmonės: juos išsivesdavo čekistai.
Joks valstietis dar nežinojo, kad jau nuo 1940 m. spalio LKP(b) CK biuras
susirašinėja su Maskva dėl tokio žemės ūkio mokesčio projekto, kuris pašiurpins
visą Lietuvą. Iš Maskvos atsiųstą projektą LKP(b) CK biuro nariai svarstė netgi
dvi dienas (1940 m. spalio 2–3 d.) ir pasiūlė pataisą: mokestį didinti motyvuojant
samdomojo darbo naudojimu ne nuo 10, kaip buvo projekte, o nuo 15 ha žemės.22
Tokia pataisa būtų išgelbėjusi nuo ekonominio žlugimo tūkstančius ūkininkų,
kurių vien Kamajų valsčiuje buvo kelios
dešimtys. Palyginti nuosaikaus pasiū- 20
Kviklys B. Lietuvių kova su naciais 1941–1944 m.,
lymo Maskva nepriėmė. Tada LKP(b)
Memmingenas, 1946, p. 11.
CK biuro nariai vėl svarstė su žemės 21 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, Nr. 7(10), dok. 166, 1941 m. sausio 30 d.
ūkio mokesčiu susijusius klausimus.23
22
LKP(b) CK biuro 1940 m. spalio 2 ir 3 d. posėdžio
protokolas Nr. 4, LYA, f. 1771, ap. 1, b. 7, l. 1–2.
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Dėl įvairių svarstymų, derinimų ir kitų aplinkybių žemės ūkio įstatymas
buvo priimtas tik 1941 m. gegužės 14 d. ir paskelbtas spaudoje birželio 20 d.
Kyla klausimas, kodėl jį skelbti delsta ilgiau nei mėnesį? Tikriausiai bolševikai
nusprendė, kad valstietiją jau įbaugino 3 538 Lietuvos ūkininkų ir jų šeimų narių
tremtis (1941 06 14) į atšiaurius SSRS regionus.24
Naujojo žemės ūkio mokesčio apskaičiavimo pagrindas buvo ūkio pajamingumo normatyvai. Arimai, pievos, sodai, taip pat arkliai, karvės, kiaulės buvo
įvertinti rubliais ir taip nustatytas tariamas, o ne tikras ūkio pajamingumas. Piniginis ūkio objektų įvertinimas buvo diferencijuotas pagal penkias apskričių grupes
(didėjant numeriui mažėjo normatyvų sumos). Kamajų valsčius buvo priskirtas
3-iajai normatyvų grupei: 1 ha ariamos žemės įvertintas 300 rb, sodų – 380 rb,
pievų – 120 rb, karvė – 230 rb, arklys (jautis) – 200 rb, kiaulė – 160 rb.25
Mokesčio lengvata (20 proc.) buvo numatyta kolūkių nariams. Tai rodo
bolševikų suinteresuotumą kuo sparčiau kaime steigti kolūkius.
Norint apskaičiuoti konkretaus ūkininko žemės ūkio mokestį, reikia žinoti
jo skaičiuotę, kuri parodyta 3-ioje lentelėje.
3 lentelė
Žemės ūkio mokesčio skaičiuotė
Ūkio pajamingumas (rubliais)

Pinigų sumos (rubliais)

1200–2000

11 rb plius 3 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 1200 rb sumą

2000–3000

35 rb plius 4 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 2000 rb sumą

3000–4000

75 rb plius 6 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 3000 rb sumą

4000–5000

135 rb plius 9 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 4000 rb sumą

5000–6000

225 rb plius 13 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 5000 rb sumą

6000–7000

355 rb plius 18 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 6000 rb sumą

7000–8000

535 rb plius 24 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 7000 rb sumą

8000–9000

755 rb plius 32 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 8000 rb sumą

9000–10000

1095 rb plius 42 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 9000 rb sumą

> 10000

1515 rb plius 55 kp už kiekvieną rublį, viršijantį 10000 rb sumą

Šaltinis: Valstiečių laikraštis, 1941, birž. 20.

Žemės ūkio mokestis, apskaičiuotas atskiroms ūkių grupėms pagal vidutines
pajamingumo normas, parodo, kad vienam ha bendro žemės ploto teko mokesčio:
jei sklypo dydis 3 ha, tai 4 rb 60 kp, jei 13 ha – 12 rb 60 kp, jei 30 ha – 55 rb
60 kp. Mokesčių diferencijavimas – jokia naujovė, tačiau ar tokiu mastu?26
Remdamiesi 3-ios lentelės duomenimis, pabandykime apskaičiuoti 23 LKP(b) CK biuro 1940 m. gruodžio 4 d. posėdžio
protokolas Nr. 30, LYA, f. 1771, ap 1, b. 67, l. 28–31.
ūkininko Jono S. mokestį. Jis turėjo
24
Grunskis E. Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941,
13 ha sklypą, kurio struktūra buvo
1945–1953 metais, Vilnius, 1996, p. 44, 46.
tokia: 6 ha ariamos žemės ir 7 ha 25 Valstiečių laikraštis, 1941, birž. 20; S k e b a s V .
Ekonominės valstiečių genocido prielaidos 1941 m.
pievų. Jonas S. laikė 2 arklius, 2 karpirmojoje pusėje, Lietuvos gyventojų genocido ir
ves, 1 kiaulę. Taigi ūkio pajamingumas
rezistencijos tyrimo instituto darbai, Vilnius, 1996,
3 660 rb. Ūkininkas privalėtų sumokėti 26 nr. 1, p. 39.
Valstiečių laikraštis, 1941, birž. 20; Skebas V. Eko
75 rb plius 39 rb 60 kp, iš viso 114 rb
nominės valstiečių genocido prielaidos..., ten pat,
p. 40.
60 kp. Jo kaimynas Antanas J. turė237
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jo 30 ha sklypą (26 ha ariamos žemės ir 4 ha pievų), laikė 4 arklius, 5 karves,
4 kiaules. Kadangi ūkio pajamingumas 10 870 rb, tai ūkininkas privalėtų sumokėti
1 515 rb plius 478 rb 50 kp, iš viso 1 993 rb 50 kp. Iš kur ūkininkams gauti tiek
pinigų – aiškinsimės analizuodami žemės ūkio produkcijos privalomąjį supirkimą,
o dabar pasidomėkime tuo didžiuliu dviejų kaimynų mokesčių skirtumu: juos
perskaičiavę vienam bendro žemės ploto hektarui sužinome, kad Jono S. mokestis
būtų 8 rb 81 kp, Antano J. – net 66 rb 45 kp. Tai nebuvo išimtinis atvejis. Be to,
turėjusiems „ne darbo pajamų“ (t. y. samdžiusiems darbininkus arba laikiusiems
smulkias įmonėles, kaip malūnai, vilnų karšyklos, lentpjūvės ir t. t.) mokestis didėjo
25–50 proc., tačiau Antanas J. darbininkų nesamdė, kokios nors įmonėlės neturėjo,
todėl mokesčio priedas nebuvo priskaičiuotas.27
Naciai pasirinko kitą gyventojų apmokestinimo taktiką. Jie paskyrė daugybę
mažų mokesčių, kurie kartu sudėjus labai alino gyventojus. Valstiečiai privalėjo
mokėti naciams šiuos mokesčius: žemės, nekilnojamojo turto, verslo, darbo pajamų, apyvartos, gyvulių; nuo 1943 m. spalio 18 d. – asmenų. Pastarąjį mokestį
privalėjo mokėti vyrai nuo 19 iki 60 ir moterys nuo 18 iki 50 m. Už kalendorinius
metus privalėjo sumokėti, atsižvelgiant į amžiaus grupes, vyrai 10–15, moterys
8–12 markių.28
Taigi tiek bolševikų, tiek nacių paskirtieji mokesčiai skurdino gyventojus,
tačiau būta skirtumų, kurių svarbiausias šis: naciai nesiekė mokesčių vėzdu sutriuškinti kurį nors valstietijos sluoksnį.

Žemės ūkio produkcijos prievolės
Nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940) žemės ūkio produktų prievolių nebuvo. Pirmaisiais okupacijos mėnesiais bolševikų valdžia jų nepaskyrė. Galima
tik hipotetiškai teigti, kad bolševikai pervertino „raudonųjų gurguolių“ galimybes.
Pareigūnai reikalaudavo, kad ūkininkai vežtų parduoti grūdus į valdžios nurodytus punktus kelių, keliolikos ir net kelių dešimčių vežimų vilkstinėmis ir iškeltų
raudoną vėliavą. Palyginus su rinkos kainomis, valdžia mokėjo keleriopai mažiau,
todėl „raudonųjų gurguolių“ rezultatai buvo menki, nes ūkininkai vengė parduoti
grūdus pusvelčiui. Žemės ūkio produkcijos ir kitos prievolės buvo okupacinio
sovietinio režimo norma.
Kamajų valsčiaus ūkininkams skirtos prievolės parodytos 4-oje lentelėje.
Pažvelgęs į 4-ą lentelę, skaitytojas, išmanantis agronomiją, gali pagrįstai
nepatikėti grūdų ir bulvių prievolių dydžių proporcijomis. Paskaičiuokime, kiek
grūdų privalėjo pristatyti ūkininkas, naudojęs 26 ha dirbamos žemės (pūdymai taip
pat buvo laikomi dirbama žeme): 26 ha padauginę iš 270 kg, gausime 7 020 kg.
Tokio dydžio buvo Antano J. grūdų prievolė. Maistinių grūdų privalėjo būti
60 proc. (miežiai buvo laikomi pašariniais grūdais, nors iš jų darė kruopas). Tuo
metu kolūkiams buvo paskirta tik grūdų prievolė: 35 kg už kiekvieną dirbamos
žemės hektarą.29
Valstiečių laikraštis, 1941, birž. 20; Skebas V. Eko
nominės valstiečių genocido prielaidos..., ten pat,
nr. 1, p. 40.
28
Bulavas J. Min. veik., p. 120.
29
Vakaris P. Min. veik., p. 235.
27
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4 lentelė
Kamajiečių žemės ūkio produkcijos prievolės
Prievolė

Ūkio dydis (hektarai)
15–20

20–25

Grūdai1

iki 5
55

5–10
65

10–15
85

100

160

per 25
270

Bulvės

1

60

80

110

150

200

230

Pienas2

45

50

55

60

70

80

Mėsa3

30

50

80

130

220

300

Vilnos4

90

100

120

130

140

160

Šaltinis: Liaudies komisarų tarybos (toliau – LKT) nutarimai dėl privalomųjų pristatymų valstybei,
LCVA, f. R-754, ap. 1, b. 7, l. 170–178; Valstiečių laikraštis, 1941, bal. 18, 21; Žemės ūkis, 1941, nr. 3,
p. 77, 80–82; Vakaris P. Min. veik., p. 230, 235, 236.
Paaiškinimai:
kg už kiekvieną dirbamos žemės hektarą;
2
litrai (bazinio 3,8 proc. riebumo) už kiekvieną bendro žemės ploto hektarą;
3
kg kiekvienam to dydžio ūkiui;
4
gramai už kiekvieną bendro žemės ploto hektarą.
1

Pieno ir vilnų prievolės buvo didinamos 50 proc. tiems ūkininkams, kurie
samdė darbininkus. Skiriant prievoles nebuvo atsižvelgiama nei į pasėlių struktūrą,
nei į laikomų gyvulių rūšį, todėl karvių nelaikantys valstiečiai tapo pieno prievolininkais ir t. t. Kiek prievolininkai galėjo gauti pinigų už pristatytą produkciją,
galima paskaičiuoti pagal jos kainas, pateiktas 5-oje lentelėje.
5 lentelė
Kai kurių prievolių produktų kainos (rb)
Produktas

Matas

Kaina

Kviečiai

100 kg

16,40

Rugiai

100 kg

11,10

Miežiai (paprasti)

100 kg

9,90

Bulvės

100 kg

5,50

Pienas

1 l

0,20

Stambieji raguočiai

1 kg gyvojo svorio

0,27–0,42

Kiaulės

1 kg gyvojo svorio

0,83–1,18

Žąsys

1 kg gyvojo svorio

0,90

Vilnos

1 kg

3,80–10,50

Šaltinis: Privalomųjų pristatymų valstybei kainos, LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 4, l. 23; Žemės ūkis,
1941, nr. 3, p. 79, 83; Vakaris P. Min. veik., p. 241.
6 lentelė
Dviejų ūkininkų pajamos už prievolių produkciją
Produktų
pavadinimas

Jono S.
prod. kiekis

Pajamos

Antano J.
prod. kiekis

Pajamos

Kviečiai

–

–

700 kg

114 rb 80 kp

Rugiai

200 kg

22 rb 20 kp

2212 kg

245 rb 53 kp

Žirniai (pilkieji)

100 kg

10 rb 55 kp

300 kg

31 rb 65 kp

Grikiai

–

–

1000 kg

150 rb 00 kp

Miežiai

210 kg

20 rb 79 kp

2808 kg

277 rb 99 kp
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(tęsinys)
Produktų
pavadinimas

Jono S.
prod. kiekis

Pajamos

Antano J.
prod. kiekis

Pajamos

Bulvės

660 kg

36 rb 30 kp

5980 kg

328 rb 90 kp

Pienas*

715 l

143 rb 00 kp

2080 l

416 rb 00 kp

Mėsa

80 kg

66 rb 40 kp

300 kg

111 rb 00 kp

Vilnos

1560 g

6 rb 24 kp

4800 g

19 rb 20 kp

Iš viso

305 rb 48 kp

1 695 rb 07 kp

*Abu ūkininkai neėmė lieso pieno sangrąžos, nes už ją būtų tekę primokėti.

Dabar apibendrinkime: sumokėjus žemės ūkio mokestį, Jonui S. dar būtų
likę pinigų, tačiau Antano J. padėtis katastrofiška: juk jo mokestis 1 993 rb 50 kp;
o ką kalbėti apie tuos, kuriems mokestis buvo didinamas 25–50 proc.
Įvairūs šaltiniai skirtingai nurodo, kiek kartų privalomojo pristatymo produktų
kainos buvo mažesnės už tuometines rinkos kainas. A. Jefremenka, remdamasis
bolševikų duomenimis, pripažino, kad rinkos kainos buvo 3–4 kartus didesnės.
Kitas autorius rašė taip: „Tuo laiku vietos rinkose už tuos pačius žemės ūkio produktus
buvo mokama penkeriopai ir net dešimteriopai brangiau.“30
Kuris autorius arčiau tiesos – tesprendžia skaitytojas.
Naciai už prievolių tvarka pristatomus žemės ūkio produktus mokėjo taip
pat apie 10 kartų mažiau negu to meto rinkoje; be to, tos žemos kainos sudarė
tik 60 proc. Rytprūsiuose išmokamų pinigų už tą pačią produkciją.31
Už žemės ūkio produktų prievolių vykdymą valsčiaus viršaitis išduodavo
vieno, dviejų, trijų ir t. t. „taškų“ vertės premijų ženklus. „Taškai“ buvo savotiškas leidimas nusipirkti reikalingą prekę. Dalgiui arba kastuvui nupirkti reikėjo
4 „taškų“. Tiek jų buvo išduodama už prievolių tvarka pristatytą 101–110 kg
kiaulę. Taigi įsigyti gaminių, ypač metalinių, buvo labai sunku. Neturėtume pamiršti, kad gyventojus, ypač ūkininkus, labai vargino arklių, vežimų ir pakinktų
mobilizacijos. Kamajiečiai įvairiais būdais bandė gelbėti savo turtą, ypač arklius,
tačiau pavykdavo tik vienam kitam ūkininkui. Daugmaž pusė laikytų arklių pateko į nacių rankas.
Kitaip nei bolševikai, naciai nepaskyrė nepakeliamos grūdų prievolės, o karvių
nelaikę valstiečiai netapo pieno prievolininkais, tačiau jų prievolių sąrašas ilgesnis
už analogišką bolševikų. Naciai paskyrė linų pluošto, sėmenų, dobilų sėklos, šieno,
šiaudų, net tabako žaliavos prievoles. Tabako augintojai privalėjo parduoti visą
užaugintą žaliavą, auginimas mažais kiekiais (iki 100 daigų) buvo uždraustas.32
Smulkių prievolių sąrašą galima tęsti: pvz., žvejai, grybautojai, uogautojai
privalėjo parduoti savo laimikį naciams už jų pačių nustatytą mažą kainą (tokiais
atvejais parduodavo druskos). Naciai
reikalavo, kad ūkininkai parduotų jiems
avikailius ir paskerstų gyvulių odas 30 Efremenko A. Min. veik. (rusų k.), p. 168; Vakaris P. Min. veik., p. 241.
(mažomis kainomis). Kiaušinių prievolė 31 Bulavas J. Min. veik., p. 109; Tarpžinybinio pasitarimo žemės ūkio našumo palaikymo reikalu,
buvo paskirta taip pat miestų ir miesįvykusio 1942 m. kovo 19 d., protokolas, LCVA,
telių gyventojams, laikantiems daugiau
f. 1314, ap. 1, b. 394, l. 3.
32
nei tris vištas.
Bulavas J. Min. veik., p. 104.
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Grūdų prievolė per pavasario sėją
Bolševikų valdžios nutarime dėl grūdų prievolės bene grėsmingiausias ir
nulemsiantis daugelio ūkininkų likimus ir net gyvybes buvo šis punktas:
„5. Nustatyti, kad ūkiai, valdžiusieji ligi 1940 m. liepos 22 d. daugiau kaip 25 ha, apdedami privalomuoju grūdų valstybei pristatymu ir nuo 1940 m. derliaus, nuo kiekvieno
ha žemės, priklausiusios jiems ligi 1940 m. liepos 22 d., – 25 procentais šio nutarimo
tai valstiečių ūkių grupei nustatytų normų.“
Šis nutarimas paskelbtas „Valstiečių laikraštyje“ 1941 m. balandžio 18 d., o
pareikalauta grūdus pristatyti iki gegužės 1 d., t. y. per pavasario sėją. Reikėjo
laiko prievolei apskaičiuoti, įteikti prievolių lapus būsimiems prievolininkams.
Ūkininkai, nieko nežinodami apie tokią prievolę, grūdus jau buvo paskirstę ir
suvartoję savo reikalams: kiek sumalti duonai, kiek sušerti gyvuliams, kiek palikti
sėklai, kiek parduoti ir už gautus pinigus pirkti ūkininkavimui reikalingų medžiagų
bei inventoriaus, taip pat apmokėti už darbo priemonių remontą. Be to, ūkininkai,
kurie turėjo samdytų darbininkų, privalėjo apmokėti už darbą. Galėjo būti, kad
didesnes ar mažesnes grūdų atsargas turėjo dauguma ūkininkų, tačiau ar jų būtų
užtekę tokiai netikėtai ir didelei prievolei atlikti? Paskaičiuokime ir pasvarstykime.
Jei Kamajų valsčiaus ūkininkas iki 1940 m. liepos 22 d. turėjo 26 ha dirbamos
žemės, tai privalėjo pristatyti ypatingos skubos tvarka 1 755 kg. O ką kalbėti apie
tuos, kurie dirbamos žemės turėjo daugiau negu 26 ha? Šis pražūtingas nutarimas
palietė per 100 Kamajų valsčiaus ūkių, iš viso 33 451 ūkį Lietuvoje.33
LKP(b) CK sekretorius A. Sniečkus ir LKT pirmininkas M. Gedvilas siuntinėjo kompartijos apskričių sekretoriams slaptus raštus, kuriuose aiškino, kad
„paimant grūdus ne ginčo tvarka“ (t. y. konfiskuojant – V. S.) reikia bylą perduoti
teismui. Vidutiniškai iš vieno valsčiaus buvo teisiama po 3–4 ūkininkus. Jeigu
teismas bylą nutraukdavo (motyvas: ūkininkas grūdus „yra tikrai atpylęs“), tada
sovietinės Lietuvos prokuroras V. Niunka rašydavo protestą Aukščiausiojo teismo
Baudžiamajai kolegijai, reikalaudavo sprendimą panaikinti ir bylą iš naujo spręsti
to teismo kitiems teisėjams.34
Ūkininkus, neįvykdžiusius grūdų prievolės per pavasario sėją, nuteisdavo
net 10 metų (su turto konfiskavimu). Nuteistųjų ūkininkų likimas tragiškas: karui
prasidėjus bolševikų kariai juos sušaudė Pravieniškėse ir kitur, daugelio šeimos
jau buvo ištremtos 1941 m. birželio 14 d.
Naciai taip pat paskyrė papildomą grūdų prievolę, tačiau paskelbė apie ją
iš anksto.
Bolševikų vykdytą prievolių išreikalavimą palyginkime su tuo, ką darė naciai.
Jie prievolių nevykdantį ūkininką paimdavo į priverčiamųjų darbų stovyklą, „kol
kiti šeimos nariai atliks prievolę“. Taigi naciai svarbiausiais laikė, jeigu taip galima
apibūdinti, ekonominius veiksnius.
Ūkininkų sulaikymai, suėmimai
ir teismai sutrikdė pavasario sėją. Bol- 33 Vakaris P. Min. veik., p. 53.
34
SSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinio
ševikų pareigūnai, konfiskuodami grūieškiniai ūkininkams ir jų bylos, LCVA, f. R-391,
dus, nepalikdavo sėklai, bet reikalauap. 1, b. 25, l. 8; b. 26, l. 1–5.
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davo užsėti žemę. Neapsėjusius žemės ūkininkus kaltindavo sabotažu ir teisdavo
pagal Rusijos Federacijos Baudžiamąjį kodeksą (str. 58, punktas 14). Lietuvos
bolševikų vadovybė 1941 m. gegužės 28 d. svarstė ir pritarė nutarimo projektui,
kurio pagrindiniai teiginiai buvo šie: 1) pavasario sėjos „sabotuotojus” ištardyti
ir per tris dienas nuteisti; 2) atimti žemę; 3) konfiskuoti trobesius, inventorių ir
gyvulius; 4) prašyti VKP(b) CK, kad patvirtintų šį nutarimo projektą.35
Įrodymą, kad Maskva iš esmės patvirtino despotiško nutarimo projektą,
randame LSSR teisingumo liaudies komisaro Povilo Pakarklio 1941 m. birželio 9 d.
įsakyme „Dėl pavasario sėjos“. Jame aiškinama, kaip teisti ūkininkus „už sabotažą“.36
Panašiai kaip bolševikai, naciai taip pat paskyrė papildomą grūdų prievolę,
ir padarė tai paskutiniais okupacijos metais, tarytum savotiškai atsisveikindami.
Prievolė buvo paskelbta 1943 metų gruodį, nacių teigimu, ji skirta 1943–1944
ūkiniams metams.37
Ši prievolė buvo daugmaž triskart mažesnė už analogišką bolševikų, tačiau
naciai reikalavo tik kviečių. Šios prievolės vykdymo baigtį pakoregavo įvykiai
frontuose.
Ūkininkai sukluso, kai naciai pareikalavo atiduoti jiems pieno separatorius, be to, uždraudė malti grūdus naminėmis girnomis. Jeigu gyvulys būdavo
paskerdžiamas dėl nelaimingo atsitikimo ar susirgęs, tai ūkininkas privalėdavo
ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti seniūnui arba valsčiaus viršaičiui, o šie
turėdavo nuspręsti, ką daryti su skerdiena: palikti gyvulio augintojui ar liepti
pristatyti prievolės sąskaita. Naciai už prievolių nevykdymą arba nepakankamą jų
vykdymą paimdavo ūkininką į priverstinių darbų stovyklą, kol kiti šeimos nariai
atliks prievolę. Taigi ekonominių veiksnių svarba kažin ar kelia abejonių. Kai
ūkininkas palygindavo bolševikų ir nacių represijas (holokaustas – atskira tema),
susidarydavo įspūdis, kad pastarieji „geresni.“ Tačiau reikia pasakyti, kad palietus
šią temą verta prisiminti senovės patarlę: ar lazda, ar pagaliu – vis tiek skauda.
To meto žmonės užtraukdavo dainelę „Dvi birbynės, vienas tonas – ar Berlynas, ar
Maskva“. Tai bene teisingiausias atsakymas, kuris okupantas „geresnis“.
Paaiškinimai
Bolševikai – kraštutiniai kairieji komunistai, kariniu perversmu užgrobę valdžią Rusijoje 1917 metais, terorą derinę su socialine
demagogija, pavyzdžiui, valstiečiams nemokamai daliję žemę,
tačiau slėpę, kad ją netrukus atims.
Buožinis ūkis – pasiturintis ūkis; jų atžvilgiu bolševikai naudojo
ekonominį ir fizinį terorą: konfiskuodavo visą turtą, o buvusius
savininkus dažniausiai įkalindavo, šeimos narius ištremdavo.
35
LKP(b) CK biuro 1941 m. gegužės 28 d. posėdžio
Konfiskuoti – atimti visą arba dalį turprotokolo nr. 28 išrašas dėl LSSR LKT pirmininko
to be jokios kompensacijos; tai viena
Mečislovo Gedvilo ir LKP{b} CK sekretoriaus Iciko
Meskupo pasirašyto nutarimo „ Apie faktus atskirų
populiariausių bolševizmo praktikuotų
buožinių ūkių atsisakymo pravesti pavasario sėją“,
ekonominės prievartos priemonių.
LCVA, f. R-754, ap. 3, b. 527, l. 160.
Kolūkis (kolchozas) – iš visų ūkininkų
36
LSSR teisingumo liaudies komisaro P. Pakarklio
atėmus žemes, vertingesnius trobesius,
1941 m. birželio 9 d. įsakymas nr. 59 „Dėl pavasario
sėjos“, LCVA, f. R-761, ap. 1, b. 1, l. 194.
dalį gyvulių, inventoriaus ir kito turto,
37
Bulavas J. Min. veik., p. 108.
įsteigtos žemės ūkio įmonės.
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Naciai – neoficialus Hitlerio valdytos Vokietijos (1933–1945) apibūdinimas, kilęs iš valdančiosios partijos santrumpos.
Nusavinti – nacionalizuoti; paskelbti valstybės nuosavybe: bolševikai sąmoningai ar nesąmoningai nusavinimo sąvoką painiojo su
konfiskavimu.

Priedas (archyvinis šaltinis)
Tai labai vertingas archyvinis šaltinis Kamajų valsčiaus gyventojų istorijai
pažinti. Jis panaudojamas ir publikuojamas pirmą kartą. Šis dokumentas atskleidžia
okupantų bolševikų padarytas skriaudas ūkininkams ir bažnyčioms (Kamajų, Duokiškio, Salų) žemės valdymo srityje. Sąraše pateikiami duomenys iš 1940 m. spalio
mėnesio (diena nenurodyta). Jų tikslumo negalima suabsoliutinti, nes bolševikai
žemės valdymo pertvarkymą vykdė ir vėliau. Lieka neaišku, kodėl į VŽF paimta
J. Mikėno (galima tik spėlioti, apie kokius mainus kalbama, kas jų iniciatorius;
žr. šio sąrašo 15 nr.), A. Pupelio (72 nr.), B. Vygėlio (79 nr.) žemė.
Rašyba sunorminta, tačiau vardų ir pavardžių eiliškumas paliktas kaip
šaltinyje autentiškumo tikslu.
Kamajų valsčiaus žemės reformos paliestų ūkių sąrašas
Eil.
Nr.

Ūkio pavadinimas

1.

Pročkių k.

2.

Trumponių k.

3.

Vaineikių k.

4.

„

5.

Buvusio savininko
pavardė ir vardas

Bendras
ūkio plotas

Paimta į Valstybinį
žemės fondą

Butkys Antanas

31,01

1,01

Piesliakas Aleks.

46,40

16,40

Veleniškis Jonas

47,79

17,79

Sirvydis Gasparas

32,28

32,28*

Teresdvario vnk.

Bernotienė Bronė

41,98

11,98

6.

Viktariškio k.

Balčiūnaitė Stasė

54,93

24,93

7.

Mažeikiškio k.

Balčiūnas Jonas

81,12

51,12

8.

„

Gražys Jonas

32,68

2,68

9.

„

Klebonas Petras

34,50

4,50

10.

Paunksnių k.

Būga Jonas

32,32

2,32

11.

„

Paunksnienė Marė

35,41

5,41

12.

Viktariškio k.

Dabkevičius Balys

55,11

25,11

13.

Trumponių k.

Prūsas Vladas

43,90

13,90

14.

Duokiškio bžnk.

Parapijos žemė

13,09

10,09

15.

Gintynių k.

Mikėnas Juozas

18,53

18,53**

16.

Kamajų mstl.

Smalstys Juozas

32,38

2,38

17.

Kariūnų k.

Bimba Juozas

41,52

11,52

18.

„

Statulevičienė K.

41,28

11,28

19.

Kamajų mstl.

Baltakienė Teklė

37,88

7,88

20.

„

Parapijos žemė

52,75

49,75

21.

„

Miesto ganykla

44,50

–

22.

Kariūnų k.

Girininko pasoda

7,98

1,98

23.

Gudiškio dv.

Masiulis Jonas

150,00

120,00

24.

Skeirių k.

Budreika Izidorius

32,80

2,80

25.

Kamajėlių k.

Starkuvienė Kostė

43,50

13,50

26.

Kleviškio k.

Papaurėlis Jonas

32,28

2,28

3
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Ūkio pavadinimas

Buvusio savininko
pavardė ir vardas

Bendras
ūkio plotas

Paimta į Valstybinį
žemės fondą

27.

Balandiškio vnk.

Indriūnas Povilas

64,30

34,30

28.

Radžionių k.

Pankevičienė Valė

76,75

46,75

29.

Kamajėlių dv.

Indriūnas Pranas

142,26

112,26

30.

Gaveikių k.

Augulis Kazys

33,62

3,62

31.

Juodonių k.

Jurkštienė Ona

45,67

15,67

32.

Laukagalių k.

Balbata Antanas

37,07

7,07

33.

„

Vilutis Kazys

60,21

30,21

34.

Papiškių k.

Čepas Petras

50,24

20,24

35.

Patiltės k.

Matuliauskas Juozas

91,-

61,-

36.

Šilinės k.

Vlaskavičius Kazys

66,39

33,39

37.

Čepeliškės k.

Nakas Jonas

36,-

6,-

38.

Jaurų k.

Diržys Jonas

51,56

21,56

39.

Čižų k.

Lašas Pranas

41,83

11,83

40.

Piliakalnio vnk.

Kalnietis Kostas

49,76

19,76

41.

Žvirbliškių k.

Puriuškis Kazys

43,32

13,32

42.

Kęstutiškio vnk.

Petrulytė Anelė

31,59

1,59

43.

Totoriškių k.

Petrulis Kazys

55,37

25,37

44.

Prūdiškio vnk.

Kirlys Antanas

56,77

26,77

45.

Purpiškio dv.

Šutas Justas

95,20

65,20

46.

Aukštakalnių k.

Kačkonas Jonas

53,39

23,39

47.

Vilkeliškio vnk.

Čepukas Jonas

61,70

31,70

48.

Aukštakalnių k.

Smalstys Alfonsas

33,86

3,86

49.

Mickūnų k.

Girgždys Antanas

35,15

5,15

50.

Varlių k.

Kriukelis Pranas

32,96

2,96

51.

Mikšiškio vnk.

Seibutienė Anelė

4,86

4,86***

52.

Juniškio vnk.

Smalstys Juozas

46,54

16,54

53.

Kraupių k.

Kalnietienė Ona

35,23

5,23

54.

„

Nakas Antanas

38,59

8,59

55.

Rudžių k.

Samas Petras

33,28

3,28

56.

„

Janonis Jonas

32,50

2,50

57.

Vabolių k.

Makutėnas Kazys

34,26

4,26

58.

„

Balaišis Kazys

36,42

6,42

59.

„

Kazlauskas Juozas

49,64

19,64

60.

„

Kvedaras Jonas

33,32

3,32

61.

Pašilės k.

Dagys Juozas

35,55

5,55

62.

Paluolio vnk.

Baltrukėnas Jonas

37,74

7,74

63.

Gyvių k.

Jūkumas Robertas

40,31

10,31

64.

Davainiškio k.

Bagdanavičienė A.

37,29

7,29

65.

Naujasodės k.

Šeinauskas Kazys

33,43

3,43

66.

Gučiūnų k.

Stralys Juozas ir P.

34,27

4,27

67.

Salų bžnk.

Parapijos žemė

8,28

5,28

68.

Prie Salų ež.

Žūklystės įmonė

3,50

3,50

69.

Žvygių k.

Andriuškevičius M.

39,97

9,97

70.

„

Šukys Juozas

35,90

5,90
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Ūkio pavadinimas

Buvusio savininko
pavardė ir vardas

Bendras
ūkio plotas

Paimta į Valstybinį
žemės fondą

71.

Urlių k.

Balaišis Matas

44,55

14,55

72.

Rimšionių k.

Pupelis Adolfas

1,05

1,05

73.

Kalvių k.

Paunksnis Jonas

32,49

2,49

74.

„

Vilienė Karolina

36,05

6,05

75.

„

Gykys Juozas

43,70

13,70

76.

„

Galvydis Pranas

30,59

0,59

77.

Mieliūnų k.

Meliūnas Juozas

36,07

6,07

78.

Vaičionių k.

Danienė Teresė

35,45

5,45

79.

Kerelių k.

Vygėlis Balys

28,09

28,09 rezerve

80.

Petrošiškio dv.

Putrimas Aleksandras

74,22

74,22 valstybinis ūkis

Iš viso:

3444,03

1344,53

* G. Sirvydis turi 23 ha žemės Užpalių valsčiuje.
** Mainai.
*** R. Seibutienė turi žemės Rokiškio valsčiuje.
Kamajų valsčiaus ŽŪK pirmininkas (parašas yra).
Šaltinis: Kamajų valsčiaus žemės reformos paliestų ūkių sąrašas, LCVA, f. R-764, ap. 1a, l. 4.

Išvados
Okupantai bolševikai panaikino žemės privačios nuosavybės teisę ir nustatė
maksimalią jos normą – 30 ha. Iš Kamajų valsčiaus žemės savininkų be jokios
išpirkos ar kompensacijos atimta žemė sudarė 1 404,00 ha, išdalyta valstiečiams
874,22 ha. Bolševikai pasisavino 201,66 ha miškų, kuriuos atėmė iš jų savininkų
nepriklausomai nuo to, kokio dydžio buvo bendrasis ūkio plotas, 77,50 ha paliko valstybiniam ūkiui (sovchozui), nors liko neaprūpinti žeme net 104 bežemiai,
„kuriems žemė yra būtinai reikalinga“ (taip parašyta archyviniame šaltinyje). Labai
didelis bežemių skaičius buvo išskirtinis Kamajų valsčiaus bruožas. Naciai privačios
nuosavybės negrąžino, tik leido atsiimti bolševikų išdalytą žemę.
Siekdami pasipelnyti ir sužlugdyti per 25 ha žemės turėjusius savininkus,
bolševikai taip pertvarkė mokesčių sistemą: jei ūkininko sklypas buvo 13 ha dydžio, tai už vieną hektarą privalėjo mokėti 12 rb 60 kp, jei 30 ha – jau 55 rb
60 kp, o intensyviau ūkininkavęs kamajietis Antanas J. net 66 rb 45 kp. Naciai
paskyrė daug mažų mokesčių, kurie taip pat alino gyventojus.
Bolševikai nustatė dideles grūdų, bulvių, pieno, mėsos ir vilnų prievoles.
Grūdų ir bulvių prievolių dydžiai buvo panašūs. Į pasėlių struktūrą ir laikomų
gyvulių rūšį nebuvo atsižvelgta, todėl karvių neturėję valstiečiai privalėjo atlikti
pieno prievolę ir t. t. Naciai nepaskyrė pieno prievolės karvių nelaikantiems
gyventojams, tačiau uždraudė naudoti pieno separatorius, malti grūdus namų
girnomis, paskelbė kitus suvaržymus.
1941 m. balandžio viduryje, per pačią pavasario sėją, bolševikai netikėtai
paskyrė papildomą grūdų prievolę ūkininkams, turintiems per 25 ha žemės. Ši
prievolė palietė per 100 Kamajų valsčiaus ūkininkų. Jie privalėjo atlikti prievolę
ypatingos skubos tvarka: iki gegužės 1 d. Prievolė nebuvo reali nei dydžiu, nei
kitais parametrais. Prasidėjo eilinis represijų etapas.
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1941 metų Birželio sukilimas Kamajuose
Algimantas Bučius

Apie 1941 metų birželio įvykius Kamajuose rašė Arūnas Bubnys.1 Jo išdėstytą
įvykių versiją ištisai pacituosiu.
„Kamajų valsčiaus žmonės irgi smarkiai nukentėjo nuo bolševikinio teroro. Birželio trėmimų
metu iš Kamajų valsčiaus buvo ištremta 35 žmonės, dauguma ūkininkai ir inteligentai.
Dar labiau komunistinis teroras įsisiautėjo pirmosiomis karo dienomis. Sovietiniai aktyvistai
ir raudonarmiečiai ėmė padeginėti pastatus, plėšti valstybinį ir privatų turtą, suiminėti
ir žudyti žmones. Komunistinė valdžia dar mėgino mobilizuoti arklius ir vežimus, bet
ūkininkai, matydami artėjantį bolševikų žlugimą, jų nurodymų nevykdė. Kamajų valsčiuje
besitraukiantys bolševikai nužudė 10 lietuvių sukilėlių arba juos remiančių asmenų, tarp jų
tris brolius Meliūnus (Antaną, Joną ir Kazį iš Mieliūnų kaimo). Sukilimą suaktyvino per
Kauno radiją išgirsta žinia, kad atkuriama Lietuvos valstybė, ir Lietuvos himno melodija.
Daugiausia buvusių šaulių iniciatyva ėmėsi kurtis sukilėlių būriai, kurie stengėsi neleisti
bolševikams naikinti turto ir žmonių. Miestelyje sukilėliai iškėlė Lietuvos trispalvę ir užėmė
valdžios įstaigas. Kamajų valsčiaus sukilimo vadu tapo buvęs šaulys ir policininkas Kazys
Šimulėnas. 1941 m. birželio 25 d. iš Rokiškio į Kamajus buvo atsiųstas raudonarmiečių
būrys sukilimui malšinti. Įvyko susišaudymas su bolševikais. Kautynių metu žuvo trys
broliai Meliūnai, Vladas Muralis, Pranas Pročkys ir kiti sukilėliai. Kamajų būryje buvo
apie 40-70 narių. Būrys vėliau buvo reorganizuotas į pagalbinės policijos būrį ir veikė
maždaug iki 1941 m. rugsėjo mėnesio. Būrio štabas buvo įsikūręs buvusiame valsčiaus
vykdomojo komiteto pastate. Vokiečių kariuomenė Kamajus pražygiavo 1941 m. birželio
27 d. Dar iki vokiečių atėjimo buvo atkuriamos vietinės valdžios įstaigos ir suiminėjami
nespėję pabėgti į Rusiją komunistai ir sovietiniai aktyvistai.“
Pagal savo užrašus, padarytus mokykliniame sąsiuvinyje 1941 m., ir tėvo
pasakojimus, mėginsiu patikslinti (detalizuoti) kai kuriuos minėtame A. Bubnio
straipsnyje minėtus faktus ir pateikti papildomos medžiagos apie tų metų įvykius.
Mano tėvas Jurgis Bučius tuo metu buvo Kamajÿ valsčiaus matininkas (dirbo
valsčiaus vykdomojo komiteto patalpose). Nors Vokietijos–SSRS karas prasidėjo
sekmadienį, tėvas dėl skubių darbų buvo išvažiavęs į Kåmajus. Mūsų šeima gyveno Krýliuose (7 km nuo Kamajų). Aš su sese meškeriojau Dvíragio ežere. Apie
vidudienį virš jo pasirodė daug lėktuvų su juodais kryžiais. Vieni jų suko ratus
aplink ežerą, žvalgė vietovę, kiti skrido Salÿ miestelio link. Domėjausi valstybių
herbais ir kitais simboliais, todėl pažinau, kad tai vokiečių lėktuvai. Tėvas, kaip
ir kiekvieną dieną, atvažiavo motociklu pietų ir pasakė, jog prasidėjo karas. Papietavęs grįžo į Kamajus, bet vakarop parėjo iš Kamajų pėsčias, nes jo motociklą
sekvestravo karo reikalams. Pirmadienį, birželio 23 d., tėvas su motina Brone
Bučiene, Krylių pradžios mokyklos mokytoja, arkliniu vežimu išvažiavo į Kamajus.
Vakare iš grįžusių tėvų sužinojome,
1
Bubnys A. 1941 m. Birželio sukilimas Šiaurės
kad Kauno radijas grojo Lietuvos
rytų Lietuvoje, Lietuvių katalikų mokslų akademijos
metraštis, Vilnius, 2006, t. 29.
himną, pranešė apie Lietuvos ne246
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priklausomybės paskelbimą, Laikinosios vyriausybės sudarymą. Tėvas pasakojo,
kad jį, vos išlipusį iš vežimo, į savo kabinetą pakvietęs Kamajų valsčiaus partinės organizacijos sekretorius Gavenavičius, kurio kabinete buvo susirinkęs visas
valsčiaus partinis sovietinis aktyvas, ir liepė tėvui pasiruošti versti per radiją
transliuojamą Molotovo kalbą (jos transliacija turėjo prasidėti 10 val.), nes niekas,
be tėvo, tarp valsčiaus tarnautojų gerai nemokėjo rusų kalbos. Molotovas kalbėjo
mikčiodamas, lėtai, tad versti nebuvo sunku. Tėvas versdamas tyčia praleido
Molotovo nurodymus dėl nelojalių asmenų sulaikymo ir parduotuvių uždarymo.
Po Molotovo kalbos tėvas ir mama dar spėjo nusipirkti reikalingiausių prekių ir
grįžo į Kryliùs. Prieš išvažiuodami jie pamatė, jog uždarinėjamos parduotuvės.
Pasirodo, kad iš Rõkiškio atvežė Molotovo kalbos tekstą, išverstą į lietuvių kalbą.
Antradienį, birželio 24 d., tėvas į darbą Kamajuosê nebevažiavo. Bijodamas,
kad jo gali ieškoti, nutarė nenakvoti namuose. Visa šeima naktį praleidome nuošalioje mūsų pirtyje Dviragio ežero pakrantėje. Buvo šilta vasaros naktis. Miego
nesinorėjo, tad dar po vidurnakčio sėdėjome paežerėje. Staiga pamatėme, kad iš
pakrantės krūmokšnių išlindo žvalgydamiesi du vyrai. Iš pradžių nusigandome,
bet kadangi buvo šviesi naktis, tuoj juos pažinome. Tai buvo tarpukario nepriklausomybės metų Kamajų krautuvininkas Baltrūnas ir Kamajų siuvėjas Bekintis. Jie mums pasakojo pabėgę iš miestelio, nes pažįstamas komjaunuolis jiems
pranešė apie planuojamą areštą. Sakė, kad jie nevalgę nuo pat ryto. Priepirtyje
buvo vasaros virykla, tad mama juos pamaitino. Pavalgę patraukė į Kamajus,
nes trečiadienį buvo numatyta sukilti prieš bolševikus. Kvietė ir tėvą eiti su jais
kartu, bet mama ir mes, vaikai, verkdami jo neišleidome. Bijojome, kad nežūtų.
Birželio 26 d. vakare tėvas, pasiklausęs pas kaimyną Joną Zovę radijo,
išgirdo, kad visi valstybės tarnautojai nedelsiant turi grįžti į savo darbo vietas.
Tad birželio 27 d. ankstį rytą jis išėjo pėsčias į Kamajus. Vaičioniÿ kaime pamatė
grioviais šliaužiančius tris vyrus su šautuvais. Pasirodo, tai buvo Krýlių kaimo
gyventojai Jonas Zovė, Kostas Sapka ir Dominykas Vizbaras. Zovė papasakojo
matęs už kaimyno pirtelės su šautuvais gulinčius tris raudonarmiečius. Jie jį
pasišaukė ir prašė atnešti valgio. Vienas iš jų palydėjo Zovę į jo namus. Zovė
raudonarmietį sočiai pamaitino ir įdėjo maisto kitiems dviem jo draugams, taip
pat bandė įtikinėti raudonarmietį, kad reikia pasiduoti vokiečiams, nes Raudonoji
armija jau pasitraukusi, tad vis tiek anksčiau ar vėliau vokiečiai ar lietuvių
partizanai juos sugaus. Iš pradžių raudonarmietis (jis buvo seržantas, o kiti du
eiliniai) nenorėjo apie tai nė girdėti, sakėsi kovosiąs iki paskutinio šovinio. Zovė
buvo išsigandęs, kad jei raudonarmiečiai apšaudys vokiečius, pastarieji gali nubausti visą kaimą: jį sudeginti, o gyventojus sušaudyti. Palydėjęs raudonarmietį
pas draugus, Zovė vedė derybas su visais trimis. Pagaliau pasisotinę rusai patys
pasiūlė kitą išeitį: jie visi trys gauna civilius drabužius ir traukia savo keliais, o
ginklus ir uniformas atiduoda Zovei. Tėvas pasiūlęs visiems trims Krylių vyrams,
taikiai nuginklavusiems raudonarmiečius, eiti vieškeliu, nes jokio judėjimo juo
nematyti. Tuo metu mama ir aš su sese, nežinodami tos istorijos, matėme, kaip
trys kostiumuoti vyrai (perrengti raudonarmiečiai), aiškiai su ne jiems siūtais
drabužiais, vieškeliu skubėjo Urbõniškio link, bailiai dairydamiesi į ant mūsų
elektros dinamos bokšto plazdančią tėvo iškeltą trispalvę.
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Kamajai iš Mieliūnų
kaimo pusės.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 08 22

Buvusiame vykdomojo komiteto pastate tėvas prisistatė Kamajų sukilėlių
vadui Kaziui Šimulėnui. Iš trijų Krylių vyrų, savo išeiginius kostiumus atidavusių raudonarmiečiams, ginklus perėmė vokiečių karininkas. A. Bubnys rašo2, kad
Šimulėnas buvęs policininkas, tačiau savo kaip partizanų būrio vado įsakymus
jis pasirašinėjo kaip Lietuvos kariuomenės leitenantas. Tėvas iš K. Šimulėno gavo
užduotį laikinai perimti vadovavimą Kamajų girininkijai, nes buvęs girininkas
buvo palankus sovietų valdžiai, nešiojo atlape raudoną žvaigždę. Tėvą į girininkiją
palydėjo penki ginkluoti partizanai. Tėvas pasiūlyto pistoleto atsisakė. Girininkas,
pamatęs ginkluotus vyrus, išsigandęs pasislėpė rūsyje ir atsisakė iš jo išlipti. Vienas
partizanas, atsiklaupęs ant grindų, pradėjo šaudyti į rūsį. Tėvas sulaikė įsikarščiavusį partizaną ir pradėjo derybas su girininku per šiek tiek pravertą rūsio dangtį.
Girininkas sakėsi niekada nebuvęs Komunistų partijos nariu, žvaigždę prisisegęs
tik karjeros sumetimais, sovietmečiu niekam blogo nepadaręs. Pasislėpęs rūsyje,
nes manęs, kad bolševikai atvažiavę jo suimti. Išlipo iš rūsio perbalęs, išsigandęs.
Abu su tėvu surašė girininkijos perdavimo aktą, užantspaudavo seifą su pinigais
ir dokumentais. K. Šimulėnas, patardęs girininką, jį paleido, nes rastuose Kamajų
valsčiaus partinės organizacijos sąrašuose jo pavardės nebuvo.
Vakare grįžęs iš Kamajų tėvas papasakojo apie minėtus įvykius, taip pat ir
apie brolių Meliūnų ir Muralio žūtį. Šią versiją girdėjau ne tik iš tėvo, bet dar iš
kelių žmonių lūpų. 1941 m. pas brolius Meliūnus birželio 25 d. rytą iš Kamajų
atėjęs Napalys Galvydis, tarpukario laikais Kamajuose turėjęs mėsos parduotuvę,
buvęs aktyvus šaulys, bet pirmosios sovietų okupacijos metais persimetęs pas
juos, neva buvęs agentu, ir pasakęs, kad atėjo laikas Kamajuose paimti valdžią,
nes partinė ir sovietinė valdžia jau išbėgo. Trys broliai: Jonas (gim. 1914), Kazys
(gim. 1917), Antanas (gim. 1919) Meliūnai ir jų kaimynas Vladas Muralis (gim.
1920 m.) (visų jų pavardės taip pat minimos cituotame A. Bubnio straipsnyje)
patraukė su šautuvais kartu su būriu apylinkės jaunuolių (iš viso apie 20 žmonių)
Kamajų link, užėmė valsčiaus vykdomojo komiteto pastatą ir paštą. Kamajuose
suplevėsavo trispalvė. Sėkmingai užėmę
Kamajus, jaunuoliai išsiskirstė. Budėti 2 Ten pat.
248

ISTORIJA

Mieliūnų kaimo jaunimas. 1934 m. vasara. Iš Pranciškos Žliubienės albumo

liko tik broliai Meliūnai ir Muralis. Tačiau iš Rokiškio į Kamajus atlėkė du sunkvežimiai automatais ir kulkosvaidžiais ginkluotų komunistų, komjaunuolių ir
raudonarmiečių. Meliūnai ir Muralis suskubo trauktis, bet prie žydų kapų juos
pasitiko bolševikų kulkos, nuo kurių atsišaudydami jie žuvo.
Jau buvau aprašęs Kamajų sukilimą pagal tėvo pasakotą versiją, kai į rankas pateko dar vienas šaltinis apie šį sukilimą. Iš Vaičionių kaimo kilusio tuomet
Rokiškio gimnazijos moksleivio Jono
Kirlio atsiminimuose Kamajų sukilimo
aprašymas iš esmės sutampa su manuoju. Tačiau kai ką iš J. Kirlio atsiminimų
norėčiau pacituoti. Jis rašo: „Napalys
Galvydis (anksčiau dirbęs su komunistais)
atsinešė šautuvą ir jį perdavė Antanui
(kaip kariui)“3, t. y. vienam iš Meliūnų.
J. Kirlys pateikia ir autentišką Meliūnų
sesers Marytės Meliūnaitės pasakojimą:
Pirmas iš kairės 1941 m. Birželio sukilėlis

„Šaudymas vėrėsi baisus. Aš su drauge
Muralaite ir broliais buvom įlipę į keliu
važiuojančio Vlado Petkūno arklinį vežimą,
bet kai šaudymas apėmė jį visą, mes visi
vienas po kito iš vežimo šokinėjom ant

Vladislovas Muralis (1920–1941). Iš Elenos
Gasilavičienės (Muralytės) albumo
3

Kirlys J. Žaliojo birželio sukilėliai, XXI amžius,
2004, birž. 30, nr. 49 (1253).
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žemės. Iššokusį pirmiausia nušovė Kazį.
Antanas grioviu su šautuvu rankoj šliaužė
tolyn. Jis dar ištarė: „Mane šaudo“. Cakt,
cakt – ir jį nušovė. Jį atsiviję trys vietiniai komunistai pripuolė ir daužė, spardė,
kratė kišenes, išėmė pinigų, į gerklę kišo
šautuvo vamzdį.“
Toliau J. Kirlys rašo:
„Vėliau prie žydkapių buvo rasti Jono ir
Vlado Muralio sudarkyti lavonai.
Tą pačią dieną egzekutoriai nušovė
po ranka pakliuvusius darbininką Joną
Martinėlį, Praną Pročkį, Karvelį, miestelio
barankininką, ir prie Kalvių kaimo nukankino Kazį Bražiūną iš Juodonių kaimo.“4
Albinas Gražiūnas rašo:
„Visų trijų Meliūnų šeimos žuvimas padarė
labai didelį įspūdį visai lietuvių tautai.
1942 m. Vidaus reikalų valdybos Visuomenės reikalų departamento rūpesčiu dailinin- 1941 m. Birželio sukilėlio V. Muralio šešerių
kas Šumauskas pagamino menišką vinjetę metų pradžios mokyklos kurso baigimo
su žuvusių brolių atvaizdais. Vinjetė su pažymėjimas. Gautas iš E. Gasilavičienės
įrašu: „Meliūnų šeimai, paaukojusiai visus (Muralytės)
tris sūnus. Tautos vardu P. Kubiliūnas,
Pirmasis Generalinis Tarėjas Vidaus Reikalams“ buvo įteikta žuvusiųjų tėvams. Poetas
A. Miškinis apie brolius Meliūnus buvo pradėjęs rašyti poemą.“5
Mano gimnazistiškajame dienoraštyje yra toks įrašas:
„Skaičiau laikraštyje „Į laisvę“, kad, susitikęs su trijų žuvusiųjų brolių Meliūnų tėvu,
Lietuvos generalkomisaras dr. A. von Rentelnas įteikė jam paguodos premiją – 500 markių.“
Brolių Meliūnų ir Muralio žuvimo vietose 1941 m. buvo pastatyti kryžiai
su atminimo lentelėmis. Sovietmečiu jie nugriauti, bet po Nepriklausomybės atkūrimo dar neatstatyti.
Kai kas tvirtino, kad Galvydis buvęs įsitikinęs, jog valdžiai paimti sąlygos
palankios, ir iš tikrųjų norėjęs pasitarnauti Lietuvai ir atkeršyti bolševikams už
nacionalizuotą jam priklausiusią parduotuvę. Galvydis iš Kamajų dingo. Sklido
kalbos, kad jį sušaudė. Jei Galvydis ne
4
Ten pat.
provokatorius, tai kas tada pranešė į 5 G r a ž i ū n a s A . Lietuva dviejų okupacijų replėse,
1940–1944, Vilnius, 1996.
Rokiškį, kur dar tebebuvo komunistai,
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apie sukilimą Kamajuose? J. Kirlys rašo6, kad išdavikas, pakvietęs malšintojus,
neva buvęs valsčiaus sargas G.
Kamajų valsčiaus viršaičiu tapo jau minėtas, naktį Dviragio paežerėje apsilankęs buvęs krautuvininkas Baltrūnas. Jis viršaičiu išbuvo visą vokiečių okupacijos metą. Buvo įskųstas gestapui, kad pasisavino žydų aukso, tardomas, bet
paleistas. Šmeižikus padavė į teismą ir, atrodo, bylą laimėjo. Girdėjau, kad po
karo Baltrūnas atsidūrė JAV.

6

Kirlys J. Žaliojo birželio sukilėliai...
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Pirmosios ideologijų aukos
Venantas Mačiekus

Pirmuoju bolševikmečiu (1940–1941 m.) represijos ir trėmimai vykdyti ideologijos pamatu: buvo stengiamasi izoliuoti, pašalinti iš Lietuvos patriotiškai nusiteikusius, šviesesnius visuomenės sluoksnius, kurie galėjo trukdyti planuojamai
Lietuvos sovietizacijai. Tremtinių sąrašus sudarė NKVD darbuotojai, vadovaudamiesi
instrukcijomis ir vietos komunistų informacija.
1 lentelė. 1941 m. birželio 14 d. tremtiniai iš Kamajų valsčiaus*
Eil.
Nr.

Šeimos galvos vardas ir pavardė,
profesija

Kaimas,
vienkiemis

Ištremta
žmonių

Iš jų vaikų
iki 16 metų

Mirė tremtyje
šeimos narių

1.

Viktoras Čapskis, ūkininkas

Kamajÿ vls.

2.

Pranas Indriūnas, inžinierius

Kamajºliai

5

1

?

4

1

1

3.

Kazys Jacka, ūkininkas

Želmena¤

4.

Antanas Jurkštas, ūkininkas

Urlia¤

1

–

1 (1*)

7

3

5.

Antanas Kairiūkštis, ūkininkas

3 (1)

Mieli¿nai

3

–

6.

Jonas Kilas, policininkas

2 (1)

Urlia¤

4

2

1 (1)

7.
8.

Julius Kišūnas, mokytojas

Duõkiškis

4

2

2 (1)

Bronius Lapėnas, tarnautojas

Lapiìniai

6

3

3 (1*)

9.

Jonas Muralis, mokytojas

Sålos

4

2

–

10.

Kazys (Petras?) Paunksnis, mokytojas Paùnksniai

1

–

–

11.

Mečislovas Sabanskas, policininkas

Totõriškiai

2

–

1 (1)

12.

Petras Samas, tarnautojas

Rùdžiai

6

3

2 (1)

13.

Kazys Šlamas, ūkininkas

Duõkiškis

4

1

2 (1)

14.

Justinas Šutas, ūkininkas

Pùrpiškis

1

–

1 (1)

15.

Anastazija Tylienė, ūkininkė

Duõkiškis

1

–

1

16.

Balys Tumonis, ?

Neviìriai

1

–

–

17.

Antanas Vienožinskis, agronomas,
mokytojas

Sålos

1

–

–

Iš viso:

55

18

20 (10)

Paaiškinimas: skiltyje „Mirė tremtyje šeimos narių“ skliausteliuose nurodomos Rešòtų lageryje mirusios šeimų galvos; žvaigždutė reiškia, kad vyrai mirė ne iš bado ar nuo ligų, o buvo sušaudyti.

Iš 1 lentelės duomenų matyti, kad 1941 m. birželio 14 d. iš Kamajų valsčiaus buvo ištremta 11 šeimų ir 6 pavieniai asmenys, iš viso 55 žmonės, iš jų
18 vaikų iki 16 metų (32,7% visų tremtinių). 20 tremtinių (36,4%) mirė tremtyje,
iš jų – 10 Rešòtų lageryje. Iš dvylikos į Rešotų lagerį patekusių vyrų išgyveno
tik du: inžinierius Pranas Indriūnas ir agronomas Antanas Vienožinskis.
Prasidėjus karui, per Kauno radiją paskelbta žinia, kad atkuriama Lietuvos
valstybė, paskatino buvusius šaulius ir kitus patriotiškai nusiteikusius lietuvius
kurti sukilėlių būrius, kurie stengėsi neleisti okupantams naikinti turto ir žmonių.
Kamajuose sukilėlių būrį organizavo
* Lentelė sudaryta remiantis Lietuvos gyventojų
buvęs šaulys ir policininkas Kazys Šigenocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenų
mulėnas, Duokiškyje – irgi buvę šauliai.
bazių informacija.
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Kamajų šauliai. RKM-9299

Lietuvos ūkininkų sąjungos Duokiškio moterų kuopa. 1938 m. Iš Duokiškio kultūros centro
archyvo
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2 lentelėje pateikiame dalies Birželio sukilėlių Kamajuose sąrašą, į kurį
pateko tik tie sukilėliai, kurie sovietų buvo represuoti ir apie juos yra duomenų
Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
2 lentelė. 1941 metų Birželio sukilėliai Kamajuose
Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė

Gimimo
metai

Kaimas, užsiėmimas

Sovietų represijos

1.

Jonas Alešiūnas

1905

Že¤miai, ūkininkas

25 m. lagerio

2.

Vilius Cinauskas

1904

Rùdžiai, miškininkas

Tardytas 1947 m.

3.

Petras Gailiūnas

1908

Sålos, ūkininkas

10 m. lagerio ir 5 m. tremties

4.

Antanas Meliūnas

1919

Mieli¿nai, ūkininkas

Sovietų nužudytas 1941 06 25

5.

Jonas Meliūnas

1914

Mieliūnai, ūkininkas

Sovietų nužudytas 1941 06 25

6.

Kazys Meliūnas

1917

Mieliūnai, ūkininkas

Sovietų nužudytas 1941 06 25

7.

Algirdas Mikuckis

1918

Kamaja¤, kariškis

5 m. lagerio, mirė 1945 m.

8.

Zigmas Mirskis

1920

Ju»kiškis, ūkininkas

25 m. lagerio; teistas 1951 m.

9.

Vladas Muralis

1921

Mieliūnai, ūkininkas

Sovietų nužudytas 1941 06 25

10.

Pranas Pročkis

1901

Mieliūnai, ūkininkas

Sovietų nužudytas 1941 06 25

11.

Vladas Prunskus

1907

Radžiónys, ūkininkas

25 m. lagerio ir 3 m. tremties

12.

Alfonsas Smalstys

1906

Aukštåkalniai,
ūkininkas

10 m. lagerio ir 5 m. tremties

13.

Vladas Šakalys

1917

Steponava, miškininkas

25 m. lagerio ir 5 m. tremties

14.

Kazys Šimulėnas,
sukilėlių vadas

Policininkas

15.

Jonas Šinkūnas

1921

Ramonãičiai, ūkininkas

10 m. lagerio

16.

Feliksas Šukys

1917

Juniškis, ūkininkas

Partizanas, žuvo 1946 m.

17.

Jonas Tumas

1913

Juodónys, ūkininkas

15 m. lagerio ir 5 m. tremties

18.

Petras Vizbaras

1911

Pagojº, ūkininkas

Partizanas, žuvo tardomas KGB

19.

Juozas Zaborskas

1906

Taraµdžiai, ūkininkas

Kalintas 1945–1947 m.

Pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis, be 2 lentelėje nurodytų
5 sukilėlių, buvusių šaulių iš Mieliūnų k., buvo nužudyti dar 7 Kamajų valsčiaus
žmonės:
Jonas Bimba iš Vaitk¿nų k., gim. 1904 m., suimtas 1941 06 22, kalintas Rokiškyje, sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių nukankintas
Papartynės miške;
Kazys Bražiūnas iš Juodoniÿ k., gim. 1916 m., ūkininkas, sovietinių
aktyvistų nužudytas 1941 06 25 Kãlvių k. laukuose;
Juozas Jurgelionis iš Juodonių k., gim. 1919 m., sovietinių aktyvistų
ir raudonarmiečių nužudytas 1941 06 23 Duõkiškyje;
Jonas Karvelis, gim. 1900 m. Debe¤kių vls., Utenõs r., verslininkas,
kalintas Kamajuosê, sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių nužudytas
1941 06 25 Kamajuose;
Jonas Martinėlis iš Rùdžių k., gim. 1896 m., ūkininkas, sovietinių
aktyvistų ir raudonarmiečių nužudytas 1941 06 25 netoli Kamajų;
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Pranas Šukys iš Pagojės vnk., ūkininkas,
sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių
1941 06 25 nužudytas savo sodyboje;
Albinas Vaštaka iš Vaštakiškio vnk., ūkininkas, sovietinių aktyvistų nužudytas
1941 06 23 savo sodyboje.

Vadinasi, bėgdami iš Lietuvos,
sovietai be jokio teismo nužudė 12 Kamajų valsčiaus vyrų, kurių tik dalis
(sukilėliai) buvo pavojingi sovietų val- Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio Jono
džiai, o kiti tiesiog netinkamu laiku Karvelio antkapinis paminklas Kamajų kapinėse.
atsidūrė netinkamoje vietoje.
A. Petrašiūno nuotr. 2015 09 26
Duokiškyje organizavosi atskiras
sukilėlių būrys. Pagal sovietinę spaudą1 ir Duokiškio vidurinės mokyklos jaunųjų
kraštotyrininkų (vadovė mokytoja Irena Janukėnienė) 1967 m. užrašytus atsiminimus2 pavyko atkurti apytikrį Birželio sukilėlių Duokiškyje sąrašą:
1. Aleksas Barzdonis
2. Antanas Barzdonis
3. Jonas Dalmotas
4. Antanas Galvydis
5. Pranas Gražys
6. Jonas Ivanauskas
7. Balys Jurgelionis (sukilėlių vadas)
8. Linas Karalevičius
9. Antanas Kaušpėdas
10. Balys Kaušpėdas

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Juozas Kemeklis
Augustas Pakštas
Jurgis Palskys
Paunksnis
Juozas Petkūnas
Boleslovas Šajauka
Matas Tylas
Kostas Urbanavičius
Antanas Žilinskas

Birželio sukilėliai atliko policijos funkcijas: saugojo žmonių turtą, nuginklavo
ir perdavė vokiečiams pavienius Raudonosios armijos kareivius, suėmė nepasitraukusius sovietų aktyvistus ir sovietams prijaučiančius Kamajų valsčiaus gyventojus.
Tačiau teisingumo testo, kuris labai svarbus įvairių perversmų metu, neišlaikė.
Kamajų sukilėliai nuteisė ir Kamajų šile 1941 m. liepos 12 d. sušaudė 5 Kamajų
valsčiaus gyventojus: Joną Grumbiną, gim. 1920 m.; Joną Matiuką, gim. 1900 m.,
iš Naujåsodės k.; Juozą Rudoką, gim. 1904 m.; Kazį Valiulį, gim. 1881 m.; Kostą
Vilį, gim. 1907 m., iš Naujasodės k. Be jokio teismo savo namuose Urliÿ k. buvo
nušautas kultūrinio gyvenimo organizatorius, kooperatyvų kūrėjas Alfonsas Dagys
(plačiau B. Riaubos str. Urliai). Ar šių žmonių nusikaltimai buvo tokie dideli,
kad jiems reikėjo skirti mirties bausmę? E. Čypienė straipsnyje Naujasodės kaimas
rašo, kad J. Matiukas ir K. Vilys buvo kairiųjų pažiūrų, veikė prosovietiniame
pogrindyje, atėjus sovietams pirmasis tapo valdininku, o antrasis dalyvavo tremiant
žmones į Sibirą. Sušaudyto senuko
1
Ką ošia pušys Mikniūnų girioje, Spalio vėliava,
K. Valiulio sūnus buvo su Raudonąja
1963, birž.
armija pasitraukęs sovietinis aktyvistas. 2 Duokiškio kultūros centro archyvas.
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Sovietmečiu sušaudytųjų palaikai buvo
perlaidoti Kamajų kapinėse.
Atrodo, kad teisingumo požiūriu
dar silpniau pasirodė Duokiškio sukilėliai, kurie mirties bausme nuteisė
net 8 Duokiškio parapijos gyventojus.
Vienas jų – Antanas Dudonis iš sušaudymo vietos pabėgo. Iš Duokiškio
vidurinės mokyklos jaunųjų kraštotyrininkų užrašytų sušaudytųjų artimųjų
atsiminimų matyti žuvusiųjų pažiūros
ir veikla atėjus sovietams. Žinant sovietmečio dvasią, atsiminimuose žuvusiųjų
nuopelnai sovietams sumažinti negali
būti, gali būti tik padidinti. Pateikiame
jų gyvenimo faktus, kurie galėjo būti
mirties bausmės priežastis3.
Adolfas Baltuška, gim. 1911 m. Ukrainoje,
Odesoje. Su tėvais į Lietuvą grįžo 1922 m.
Juodoniÿ kaime šeima nusipirko 13 ha žemės sklypą. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje įstojo į pogrindinę komjaunimo organizaciją, veikė prosovietiniame pogrindyje. Antkapinis paminklas ant Mikniūnų miške
Prasidėjus karui, parūpino civilio drabužių sušaudytų duokiškėnų kapo. A. Petrašiūno nuotr.
nuo savo dalinio atsilikusiam Raudonosios 2013 07 23
armijos kariškiui. Kažkas matė pas Baltuškas
nepažįstamą žmogų, įtarė, kad A. Baltuška palaiko slaptus ryšius su
komunistais. Įdomi detalė: Duokiškio sukilėlių vadas Balys Jurgelionis
buvo pirmos eilės A. Baltuškos pusbrolis.
Antanas Bražiūnas, gim. 1910 m. Juodonių k. mažažemių šeimoje.
Nevaikščiojo į bažnyčią, buvo laikomas bedieviu. Nuolat ginčydavosi pasaulėžiūros klausimais su Duokiškio parapijos pavasarininkų
kuopelės pirmininku, būsimu sukilėlių vadu B. Jurgelioniu. Atėjus
sovietams, A. Bražiūnas gavo žemės Gùdiškio dvare, tapo naujakuriu.
A. Bražiūno žmona kelis kartus prikaišiojo B. Jurgelioniui už vyro
mirtį. Partizanai ją 1946 m. rugsėjo 6 d. dviejų dukrų akivaizdoje
sušaudė.
Petras Kvedaras, gim. Varpeliškių vnk., Jūžintÿ vls. 1928 m. vedęs
našlę apsigyveno Duokiškyje. Kai buvo aprašomas tremiamo į Sibirą
P. Šlamo turtas, buvo pakviestas liudininku. Draugavo su Kaziu
Stasiškiu, kuris slapta platindavo prosovietinius atsišaukimus.
Balys Lapinskas, gim. 1915 m. Tytìlių k. mažažemių šeimoje. Paaugęs tarnavo pas ūkininkus. Atėjus sovietams gavo žemės sklypą
Gùdiškio dvare, tapo naujakuriu.
Juozas Mierkys, gim. 1909 m. Šedu¤kių k.,
Svėdasų vls. Tėvai turėjo 12 ha žemės.

3

Ten pat.
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Priklausė Kunigíškių pogrindinei komjaunimo kuopelei, platino prosovietinius atsišaukimus. Kaimynai jį vadino bedieviu.
Jonas Neniškis, gim. 1904 m. Svėdasuosê mažažemio šeimoje. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas. Už tai gavo 7 ha žemės.
1933 m. pirko žemės Tytelių k. Atėjus sovietams buvo paskirtas
kaimo dešimtininku.
Kazys Stasiškis, gim. 1896 m. Lapiìnių k. pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1917 m. dalyvavo Spalio perversme, 1918 m. grįžo į Lietuvą.
Atėjus sovietams, sekmadienį Duokiškyje, kai žmonės po pamaldų
išėjo iš bažnyčios, suorganizavo mitingą, pasakė prosovietinę kalbą.
Sukilėlių kaltintas bedievyste, prijautimu sovietų valdžiai.

Šį septynetą Duokiškio sukilėliai sušaudė 1941 m. liepos 9 d. apie 3 val.
Mikni¿nų miške prie Duokiškio–Kamajų kelio, apie 1,5 km nuo Duokiškio miestelio. 1965 m. liepos 22 d. ant jų kapo buvo atidengtas paminklas.
Bėgančių sovietų nužudyta 12 Kamajų valsčiaus vyrų, sukilėlių sušaudyta
13 prijaučiančių sovietams, t. y. 25 nužudyti ir 55 ištremti kamajiškiai – tokios
pirmosios tarpusavyje kovojusių ideologijų aukos Kamajų valsčiuje.
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Kamajų valsčiaus gyventojai, nukentėję
sovietinės okupacijos metais*
Gailė Ambrazienė

Aukštåkalnių k.
Alfonsas Smalstys, gim. 1906, valstietis, 1941 sukilimo dalyvis; suimtas 1945 08 11, kalintas Panevėžyjê, 1945 10 24 išvežtas į Vorkut
lagą, Komija; Karo tribunolo 1947 07 26 nuteistas 10 m. lagerio ir
5 m. tremties; kalintas Temlage (Dubravlage), Mordovija, Kamyšlage,
Omsko sr.; nuo 1954 10 26 tremtis Nukutų r., Irkutsko sr.; paleistas
1958 06 25, grįžo į Lietuvą; žmona Klementina, gim. 1907, ir duktė
Stasė, gim. 1930; ištremtos 1949 03 26 į Tangutų k., Nukutų r.,
Irkutsko sr.; paleistos 1958 06 26, grįžo į Lietuvą.
Janina Terebaitė, gim. 1923, valstietė, partizanų rėmėja; suimta
1947 11 22, kalinta Rõkiškyje, Panevėžyjê; Ypat. pasit. 1948 04 12
nuteista 10 m. lagerio; kalinta Dubravlage, Mordovija, Molotovske,
Archangelsko sr.; paleista 1955 02 04, grįžo į Lietuvą.

Ažùbalių k.
Bronius Dagys, valstietis, partizanas; žuvo 1944 Žaliamiškyje, Rokiškio r.
Vytautas Dagys, gim. 1925, valstietis, partizanas; suimtas 1945 03 16,
kalintas Rokiškyje, 1946 06 04 Panevėžyje; Karo tribunolo 1945 09 28
nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1946 10 13 kalintas lageryje Nachodkos r., Primorės kr.; 1947 01 09 mirė lageryje.
Jonas Grižas, gim. 1907, valstietis; nužudytas NKVD kareivių (stribų) 1947 06 21; sūnus Bronius, gim. 1928, valstietis, Algimanto
apyg. partizanų rėmėjas; suimtas 1949 07 08, kalintas Kùpiškyje,
nuo 1949 09 01 Panevėžyje; Ypat. pasit. 1950 01 07 nuteistas 10 m.
lagerio; nuo 1950 02 02 kalintas Rečlage, Komija; paleistas 1955 05
25, grįžo į Lietuvą.
Juozas Sabalys, gim. 1925, valstietis, partizanas; suimtas 1946 03 16,
kalintas Rokiškyje; 1946 10 31 byla nutraukta mirus kaliniui.

Ba÷šiškių k.
Juozas Diržys, gim. 1906, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1949 10 03, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, 1950 05 10 Vilniuje; Ypat.
pasit. 1950 03 04 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1950 07 kalintas Intlage
(Minlage), Komija, Jaroslavlio sr.; paleistas 1956 07 12, grįžo į Lietuvą.
Vladas Levandavičius, gim. 1923, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas 1949 10 08, kalintas Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 03 04
nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1950 04 23 kalintas Rečlage, Komija; paleistas 1955 08 04,
* Straipsniui panaudota Lietuvos gyventojų genocido
1955 grįžo į Lietuvą.
ir rezistencijos duomenų bazių informacija.
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Juozas Venslovas (Venclovas?), gim. 1905,
valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1949 10 08, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, nuo 1950 03 31 Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 03 04 nuteistas 10 m. lagerio; nuo
1950 05 10 kalintas Minlage, Komija; paleistas 1955 08 04.

Čepìliškės vnk.
Veronika Galinienė, gim. 1903, valstietė;
sūnus Vytautas, gim. 1930; ištremti 1949
03 25 į Nukutų k., Irkutsko sr.; paleisti
1957 07 29, grįžo į Lietuvą; duktė Bro- Partizanų rėmėjas Juozas Diržys. Iš Dalios
nė, gim. 1928, partizanė Šepetėlis; suimta Kaupienės (Vaičiulytės) albumo
1948 10 09, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje,
Vilniuje; Ypat. pasit. 1948 12 30 nuteista 10 m. lagerio; kalinta nuo
1949 01 26 Vorkutlage, Komija; tremtis nuo 1956 05 18 Vorkutoje,
Komija; paleista 1963 01 25.
Jonas Nakas, gim. 1899, valstietis; suimtas dėl prievolių nevykdymo
1946 10 12; kalintas Rokiškyje, liaudies teismo 1946 10 26 nuteistas
2 m. lagerio ir 2 m. tremties; nuo 1946 11 05 kalintas Panevėžyje;
1947 01 23 mirė kalėjime.
Povilas Pranskūnas, gim. 1910, žmona Adelė, gim. 1920, valstiečiai;
ištremti 1949 04 13 į Perevozo k., Bodaibo r., Irkutsko sr.; paleisti
1958 06 24, 1959 grįžo į Lietuvą.

Čižÿ k.
Kazimieras Čepukas, gim. 1877, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1945 08 13, kalintas Rokiškyje; 1945 10 25 byla nutraukta, paleistas;
kartu su dukra Ona, gim. 1915, ištremtas 1949 03 25 į Nukutų r.,
Irkutsko sr.; 1950 01 21 mirė tremtyje; duktė paleista 1960 02 29;
sūnus Petras, gim. 1919, valstietis; suimtas 1947 08 15; Ypat. pasit.
1948 01 17 nuteistas 7 m. lagerio, kalintas Viatlage, Kirovo sr., Pesčianlage, Karagandos sr.; tremtis nuo 1954 08 15 Karagandos sr.; į
Lietuvą negrįžo.

Duõkiškio mstl.
Romas Bagdonas, gim. 1919, mokytojas, partizanas; žuvo 1945 11 21
Šimoniÿ girioje, Svėdasÿ vls.
Antanas Indriūnas (Andriūnas?), gim. 1903, tarnautojas; suimtas
1945 08 02, nuo 1945 11 23 kalintas Sevdvinlage, Archangelsko sr.;
Ypat. pasit. 1946 12 17 nuteistas 5 m. lagerio; kalintas Sevželdorlage,
Komija; paleistas 1950 08 02, grįžo į Lietuvą.
Bronius Kanapeckas, gim. 1921, tarnautojas, partizanų ryšininkas;
suimtas 1946 07 19, kalintas Panevėžyje; Karo tribunolo 1946 10 29
nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties; nuo 1947 02 08 kalintas
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Paminklinė lenta pasipriešinimo kovose

Partizanų ryšininkės Danutės Pakarnienės

žuvusiems Duokiškio parapijos partizanams,

(Petronytės) kapas Duokiškio kapinėse.

politiniams kaliniams, tremtiniams atminti.

A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 12

Atidengta 2010 06 12 Duokiškio kapinėse.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 12
Karlage ir Steplage, Karagandos sr.; tremtis nuo 1954 09 27 Džezkazgane, Karagandos sr.; paleistas 1956 03 01, grįžo į Lietuvą.
Julius Kišūnas, gim. 1900, mokytojas; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 02
nuteistas 10 m.; 1943 01 30 mirė lageryje; žmona Elena Genovaitė,
gim. 1910, mokytoja, sūnūs – Skirmantas, gim. 1935, Gediminas,
gim. 1939; ištremti 1941 06 14 į Kontošino m. ū., Kosichos r., Altajaus kr.; Gediminas 1941 09 mirė tremtyje; Elena ir Skirmantas
1947 pabėgo į Lietuvą; Elena suimta 1950, nuteista 3 m.; nuo 1950
kalinta Archangelsko sr. lageriuose; 1953 grąžinta į tremtį Kosichos r.,
Altajaus kr.; 1956 grįžo į Lietuvą.
Jonas Matulis, gim. 1904, kunigas; suimtas 1946 12 18; Karo tribunolo 1947 07 07 nuteistas 5 m. lagerio, kalintas Primorės kr.; nuo
1951 03 22 Baleilage, Čitos sr.; paleistas 1951 11 04, grįžo į Lietuvą.
Kazys Šlamas, gim. 1896, valstietis; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų lagerį,
Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; 1942 01 29 mirė lageryje; žmona
Izabelė, gim. 1904, sūnus Daugiras, gim. 1939, motina Katarina,
gim. 1866, valstiečiai; ištremti 1941 06 14 į Vylkovą, Tiumencevo r.,
Altajaus kr.; Katarina 1944 mirė tremtyje; Izabelė ir Daugiras 1947
pabėgo į Lietuvą.
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Kazys Šukys, valstietis, partizanas; žuvo 1948.
Anastazija Tylienė, gim. 1875, valstietė; 1941 06 16 vežama į tremtį
mirė vagone.
Kastutis Urbanavičius; nužudytas NKVD kareivių (stribų) 1944 07.
Pranas Urbonavičius, gim. 1875, dukros – Veronika, gim. 1914,
Stasė, gim. 1915, medicinos darbuotoja; ištremti 1947 12 29 į Čeremošnikų k., Tomsko sr.; Pranas 1948 01 15 mirė tremtyje; dukros
paleistos 1957 07 22, grįžo į Lietuvą.

Gave¤kių k.
Kazimieras Augulis, gim. 1872; ištremtas 1949 03 25 į Zalarių r.,
Irkutsko sr.; 1953 (1955) mirė tremtyje.
Kazimieras Dabrega, gim. 1904, valstietis; ištremtas 1949 03 25 į
Zalarių r., Irkutsko sr.; paleistas 1958 05 05, grįžo į Lietuvą.
Stasys Kaupas, gim. 1921, brolis Vytautas, gim. 1925, valstiečiai;
suimti 1945 08 13, kalinti Rokiškyje, Vilniuje; nuo 1945 10 25 kalinti
Vorkutlage, Komija.
Matas Kirlys, gim. 1897; nužudytas NKVD kareivių (stribų) 1944 11 22
Gaveikių k., Rokiškio r.
Zofija Stasiulionienė, gim. 1911, valstietė; sūnus Jonas, gim. 1937,
duktė Marija, gim. 1929; ištremti 1949 03 27 į Bochano k., Irkutsko sr.; paleisti 1958 07 02, 1960 grįžo į Lietuvą.

Geisčiÿ k.
Edvardas Orda, gim. 1899, valstietis, žmona Zofija, gim. 1901, sūnus
Vytautas, gim. 1920, dukros – Janina, gim. 1922, Danutė, gim. 1930,
Regina, gim. 1932; ištremti 1948 05 22 į Dvoriščės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; mirė tremtyje: Zofija 1954 12 30, Vytautas
1955 10 06 (1955 11 25); kiti paleisti 1957 11 06, grįžo į Lietuvą.

Grevíškių k.
Bronė Motiejūnaitė, gim. 1912, brolis Antanas, gim. 1916; ištremti
1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.; paleisti 1956 07 13.
Kazys Motiejūnas, gim. 1882 (1890?), žmona Veronika, gim. 1890,
valstiečiai, dukros – Zolė, gim. 1921, Vanda, gim. 1926, farmacininkė (gyveno Vilniuje), Stasė, gim. 1928, (mokėsi Vilniuje); ištremti
1948 05 22 į Kokornojės k., vėliau Jazajevką, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; mirė tremtyje: Kazys 1953 01 23, Veronika 1955 06 23;
dukros grįžo į Lietuvą.
Napoleonas Motiejūnas, gim. 1925, partizanas; nužudytas MVD-MGB
kareivių (stribų) 1948 04 08.
Marija Motiejūnienė, gim. 1905, duktė Sofija, gim. 1938; ištremtos
1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.; paleistos 1956 07 13.
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Guči¿nų k.
Albinas Balaišis, gim. 1924, valstietis; suimtas 1945 04 05, išvežtas
į filtracinį lagerį Kalinine, vėliau kalintas Vorkutlage, Komija; paleistas 1946 07 26.
Jurgis Baltrūnas, gim. 1920, partizanas; žuvo 1950 05 30.
Jonas Čirūna, gim. 1910, partizanas; žuvo 1947 09 29 Šimoniÿ girioje.
Antanas Didžgalvis, gim. 1896, valstietis, žmona Akvilė, gim. 1905,
sūnus Algirdas, gim. 1931, dukros –Danutė, gim. 1933, Elvyra, gim.
1946; ištremti 1948 05 22 į Kokornojės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti 1957 07 24, 1958 grįžo į Lietuvą.
Dominykas Grižas, gim. 1895, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1945 06 24, kalintas Rokiškyje, nuo 1945 11 11 Vorkutlage, Intlage,
Komija; 1945 12 16 mirė lageryje.
Antanas Jurgelionis, gim. 1920, brolis Lionginas, gim. 1922; suimti
1945 02 17, kalinti Rokiškyje; 1945 04 12 byla nutraukta, nukreipti
į karo komisariatą.
Petras Matiukas, gim. 1899, suimtas 1947 07 14, kalintas Rokiškyje;
Karo tribunolo 1948 01 25 nuteistas 25 m. lagerio; nuo 1948 10 20
kalintas Dubravlage, Mordovija, Karagandos sr.; paleistas 1956 07 02,
grįžo į Lietuvą; žmona Adelė, gim. 1910, valstietė, sūnūs – Genius,
gim. 1939, Bylius Stanislovas, gim. 1936, duktė Jūra, gim. 1945;
ištremti 1948 05 22 į Piskunovkos miškų ūkį., Kazačinskojės r.,
Krasnojarsko kr.; Genius mirė tremtyje; kiti paleisti 1956 01 15,
1958 grįžo į Lietuvą.
Jonas Mažylis, gim. 1897, žmona Janė, gim. 1914, valstiečiai, duktė
Birutė, gim. 1942, sūnūs – Vytautas, gim. 1944, Jonas, gim. 1945;
ištremti 1949 03 27 į Veršinos k., Bochano r., Irkutsko sr.; tremtyje
mirė: Jonas 1958 07 07, Janė 1957 12 26; kiti paleisti 1958 06 12,
1959 grįžo į Lietuvą.
Jonas Poška, gim. 1911, valstietis; suimtas 1945 06 21, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; nuo 1945 10 24 kalintas Vorkutlage,
Komija; Ypat. pasit. 1946 12 04 nuteistas 4 m. lagerio.
Petras Stralys, gim. 1905, žmona Paulina, gim. 1908, sūnūs – Jonas,
gim. 1938, Bronius, gim. 1942, dukros – Aleksandra, gim. 1939, Janina,
gim. 1944, Jadzė, gim. 1946; ištremti 1948 05 22 į Piskunovkos k.,
Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; Janina 1949 01 28 mirė tremtyje;
kiti paleisti 1957 12 17, 1958 grįžo į Lietuvą.
Petras Trumpickas, gim. 1889, žmona Uršulė, gim. 1895, valstiečiai,
partizanų rėmėjai; suimti 1945 06 21, kalinti Rokiškyje, Vilniuje; nuo
1945 10 24 kalinti Vorkutlage, Komija; Uršulė 1948 grįžo į Lietuvą,
Petras Ypat. pasit. 1946 12 04 nuteistas 4 m. lagerio; 1950 grįžo į
Lietuvą.
Juozas Zlatkus, gim. 1903, žmona Zosė, gim. 1920, valstiečiai, duktė
Aldona Zosė, gim. 1945; ištremti 1949 03 25 į Butukėjaus k., Nukutų r., Irkutsko sr.; paleisti 1958 01 21, 1958 grįžo į Lietuvą.
262

ISTORIJA

Gùdiškio vnk.
Marija Masiulienė, gim. 1916, valstietė, sūnūs – Jonas Gediminas, gim. 1941, Vytautas
Kazimieras, gim. 1943; ištremti 1949 03 27
į Verchnij Nomagutą, Osos r., Irkutsko sr.,
1952 09 persikėlė į Jakutską, Jakutija; paleisti
1958 07 15, į Lietuvą negrįžo.
Stasė Tuskienė, gim. 1905, valstietė, partizanų rėmėja; suimta 1945 10 05, kalinta
Rokiškyje, nuo 1945 11 24 Vorkutlage, Uchtižmlage, Komija, vėliau Dubravlage, Mordovija; Karo tribunolo 1947 10 22 nuteista
10 m. lagerio ir 5 m. tremties.

Juniškio vnk.
Balys Jurgelionis, partizanas; žuvo 1944.
Juozas Jurgelionis ir sūnus Vytautas nužudyti NKVD kareivių (stribų) 1944; žmona
Valerija, gim. 1905, duktė Alma Valerija,
gim. 1925; ištremtos 1949 03 25 į Butukėjaus k., Nukutų r., Irkutsko sr.; paleistos
1958 04 18, grįžo į Lietuvą.
Aloyzas Jurkštas, gim. 1911, valstietis, partizanas; žuvo 1945 10 08.

Partizano Aloyzo Jurkšto kapas Juodonių k.
kapinėse. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

Antanas Kepalas, gim. 1907, kolūkietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1950 09 28, kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1950 12 11 nuteistas
25 m. lagerio, nuo 1951 06 07 kalintas Pesčianlage, Karagandos sr.;
paleistas 1955 07 20.
Juozas Puzinkevičius, gim. 1922, valstietis, partizanas Vilkas, žmona
Eugenija, gim. 1916, duktė Regina, gim. 1947, svainė Bronė, gim.
1922, uošvė Veronika, gim. 1878; ištremti 1948 05 22 į Kokornojės k.,
Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; tremtyje mirė – Regina 1958,
Veronika 1949 09 30; kiti paleisti 1958 06 23, 1961 grįžo į Lietuvą.
Petras Slonis, gim. 1910, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1949 12 01, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 05 31 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1951 02 04 kalintas Ozerlage, Irkutsko sr.
Juozas Smalstys, gim. 1896; ištremtas 1951 10 02 į Aukštutinės
Ketės r., Tomsko sr.; paleistas 1957 10 30.
Jonas Starkus, gim. 1919, valstietis; suimtas 1945 03 10; 1945 05 12
byla nutraukta, paleistas.
Kazys Šukys, gim. 1914; suimtas 1945, nukreiptas į frontą, nušautas bandant pabėgti iš traukinio; brolis Antanas, gim. 1916, suimtas 1945 03 10, kalintas Utenoje, Vilniuje, Šilutėje; Karo tribunolo
1948 04 27 nuteistas 10 m. lagerio, paleistas; brolis Feliksas, gim.
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1917, 1941 sukilimo dalyvis, partizanas Aleksys; žuvo 1946 03 10
(1946 04) Mieli¿nų k., Rokiškio r.; brolis Vladas, gim. 1929 (1927),
seserys – Veronika Ona, gim. 1924 ir Akvilė, gim. 1919; ištremti
1945 07 24 į Kadžeromą, Kožvos r., Komija; Akvilė 1946 10 27
pabėgo iš tremties, grįžo į Lietuvą; suimta 1948 06 10, kalinta Panevėžyje; Ypat. pasit. 1948 10 27 nuteista 3 m. lagerio, grąžinta į
tremtį; visi paleisti 1958 01 15.

Juodoniÿ k.
Kazys Bražiūnas, gim. 1916, valstietis; nužudytas sovietinių aktyvistų
1941 06 25 Kãlvių k. laukuose, Rokiškio r.
Juozas Jurgelionis, gim. 1919, nužudytas sovietinių aktyvistų ir
raudonarmiečių 1941 06 23 Duõkiškyje, Rokiškio r.
Stasys Kublickas, partizanas Šturmas; žuvo 1951 03 14.
Jonas Laucius, gim. 1919, partizanas; žuvo 1950 02 18 Juodonių k.
Jonas Tumas, gim. 1913, 1941 birželio sukilimo dalyvis, partizanas
Romas; slapstėsi Kaune, suimtas 1947 01 29, kalintas Kaune, 1947 12 27
nuteistas 15 m. katorgos ir 5 m. tremties; kalintas Karlage, Kazachijoje; paleistas 1956, grįžo į Lietuvą.

Kãlvių k.
Juozas Gikys, gim. 1883, valstietis; suimtas 1946 06 dėl prievolių
nevykdymo, kalintas Vilniuje, liaudies teismo nuteistas, nuo 1947 03
kalintas Karagandoje, Kazachija; 1947 08 19 pabėgo, grįžo į Lietuvą.
Veronika Kepalienė, gim. 1882, sūnus Vladas, gim. 1919, dukros –
Karusė ir Zosė, gim. 1908, nužudyti neaiškiomis aplinkybėmis
(partizanų?) 1947 01 29 savo namuose.
Jonas Paunksnis, gim. 1916, valstetis; suimtas 1945 03 09, kalintas
Rokiškyje; paleistas 1945 05 01.
Petras Vilys, gim. 1908, žmona Konstancija, gim. 1911, darbininkas,
sūnūs – Petras, gim. 1940, Bronislovas, gim. 1943, Jonas, gim. 1945,
sesuo Liuda, gim. 1908; ištremti 1949 03 25 į Altariko k., Nukutų r.,
Irkutsko sr.; paleisti 1957 07 29, grįžo į Lietuvą.

Kamajºlių k.
Jonas Diržys, gim. 1902, žmona Ona, gim. 1904, kolūkiečiai, sūnūs – Vytautas, gim. 1930, Matas, gim. 1933, Stasys, gim. 1939,
dukros – Elena, gim. 1931, Rožė, gim. 1935, Stefanija, gim. 1942;
ištremti 1951 10 02 į Karelinos k., Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.;
paleisti 1956 05 30, 1961 grįžo į Lietuvą.
Pranas Indriūnas, gim. 1892, inžinierius; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., Ypat. pasit. 1943 02 03 nuteistas 5 m.; 1943 11 22 tremtis Bijske, Altajaus kr.; grįžo į Lietuvą;
žmona Konstancija, gim. 1896, sūnus Vytautas, gim. 1931, duktė
Elena, gim. 1921; ištremti 1941 06 14 į Barnaulo r., Altajaus kr.,
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1942 pervežti į Kazačę, Ust Janos r., Jakutija; Konstancija 1942 12 03
mirė tremtyje; Vytautas ir Elena paleisti 1956, grįžo į Lietuvą.
Kazys Klimka, gim. 1908, amatininkas, partizanų rėmėjas; suimtas
1946 dėl prievolių nevykdymo, kalintas Rokiškyje, liaudies teismo
1946 10 13 nuteistas kalėti 2 m.; paleistas 1947 10 14; suimtas
1949 11 20, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 04 01 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1950 06 02 kalintas Lugovoilage, Karagandos sr.; paleistas 1956 06 13, grįžo į Lietuvą.
Stasys Starkus, gim. 1897, žmona Natalija, gim. 1910, valstiečiai,
sūnus Antanas Gintautas, gim. 1938; ištremti 1949 03 25 į Nukutų k.,
Irkutsko sr.; paleisti 1958 04 18, grįžo į Lietuvą.

Kamajÿ mstl.
Teklė Baltakienė, gim. 1895, Vitalis, gim. 1927, valstiečiai; ištremti
1948 05 22 į Piskunovkos k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti
1960 03 02, grįžo į Lietuvą; sūnus Laimutis, gim. 1928, moksleivis,
pogrindinės organizacijos narys; suimtas 1946 11 10, kalintas Rokiškyje; Ypat. pasit. 1947 08 02 nuteistas 5 m. lagerio, nuo 1947 10
21 kalintas Ščerbakove, Jaroslavlio sr., Norillage Krasnojarsko kr.,
nuo 1951 11 12 tremtis Piskunovkos k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleistas 1958, grįžo į Lietuvą.
Ona Baltrūnaitė, gim. 1900, valstietė, partizanų rėmėja; suimta 1947 21,
kalinta Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1948 04 12 nuteista 5 m. lagerio, kalinta Karlage, Kazachija; paleista 1952 10 22.
Jurgis Didžgalvis, gim. 1871, amatininkas, partizanų rėmėjas; suimtas 1947 11 22; Karo tribunolo 1948 04 12 nuteistas 5 m. lagerio,
kalintas lageryje Džambulo sr., Kazachija, 1949 01 15 mirė lageryje;
žmona Antanina, gim. 1900, ištremta 1948 05 22 į Piskunovkos k.,
Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; bandė pabėgti, bet nesėkmingai,
suimta, grąžinta į tą pačią tremties vietą; paleista 1956 04 25, grįžo
į Lietuvą.
Kostas Džiugelis, gim. 1903, valstietis; suimtas 1947 už prievolių nevykdymą, liaudies teismo nuteistas 2 m., kalintas, paleistas 1949 02 12;
1949 03 27 kartu su žmona Brone, gim. 1911, dukra Malvina, gim.
1935, seserimi Ona, Kosto, gim. 1890, uošve Apolonija Indreliene,
gim. 1885, ištremti į Bochano k., Irkutsko sr.; paleisti 1958 07 02;
visi, išskyrus uošvę, 1961 grįžo į Lietuvą; sūnus Jurgis, gim. 1921,
partizanas; suimtas 1945 07 30, kalintas Panevėžyje, Vilniuje; Karo
tribunolo 1946 01 28 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties; nuo
1946 03 11 kalintas Pečiorlage, Komija; paleistas 1954 08 06; tėvas
Kostas, gim. 1880, partizanų rėmėjas; suimtas 1945 08 24; Karo tribunolo 1946 01 28 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties, kalintas
Steplage, Karagandos sr., 1949 06 04 mirė lageryje.
Napalys Džiugelis, partizanas; žuvo 1945.
Kotryna Gerbinienė, gim. 1904, mokytoja; ištremta 1941 06 14 į
Kamenį prie Obės, Altajaus kr.; paleista 1951.
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„Stribynas“ –
ne vieno kamajiškio
Golgotos vieta.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 09

Kamajų miestelio aikštė. Ten, kur stovi automobiliai, buvo niekinami NKVD kariuomenės
ir stribų nužudyti partizanai ir jiems prijaučiantys. A. Petrašiūno nuotr. 2012 08 22
Kazimieras Giriūnas, gim. 1919, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1945 10 20, nuo 1945 11 24 kalintas Sevdvinlage, Archangelsko sr.,
1947 07 atvežtas į Panevėžio kalėjimą; Karo tribunolo 1947 07 24
nuteistas 10 m. lagerio; paleistas 1947 10 03, grįžo į Lietuvą; žmona
Stasė, gim. 1921, valstietė, partizanų rėmėja; suimta 1947 08 15,
kalinta Panevėžyje; Ypat. pasit. 1947 12 20 nuteista 7 m. lagerio,
kalinta Vorkutlage, Komija; paleista 1954 08 15, grįžo į Lietuvą.
Antanas Indrašius, gim. 1885, žmona Teklė, gim. 1888; ištremti 1948
05 22 į Piskunovkos k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; Antanas
1950 02 05 mirė tremtyje; žmona grįžo į Lietuvą; duktė Nijolė,
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Tremtinių kryžius, pastatytas 1989 m.
tremtinių, politinių kalinių ir jų artimųjų
iniciatyva. A. Petrašiūno nuotr. 2012,
2013 m.
gim. 1925, gydytoja, ištremta 1949 03 25 į
Dolgij Mosto k., Krasnojarsko kr.; paleista
1956 07 25.
Pranas Ingaunis, gim. 1918, prekybininkas;
suimtas 1945 11 17 (06 17), kalintas lageryje Komijoje; 1947 08 26 byla nutraukta,
paleistas, grįžo į Lietuvą.
Stasys Masilionis, gim. 1908, kunigas, partizanų rėmėjas; suimtas 1945 11 23, kalintas
Biržuose, Rokiškyje, nuo 1946 05 13 Vilniuje;
Karo tribunolo 1946 04 16 nuteistas 20 m.
lagerio ir 5 m. tremties; nuo 1946 06 18
kalintas Jeniseilage, Krasnojarsko kr., vėliau Norillage, Krasnojarsko kr.; paleistas
1956 07 23, grįžo į Lietuvą.
Algirdas Mikuckis, gim. 1918, kariškis, 1941
sukilimo dalyvis; suimtas Raudonojoje armijoje 1944 10 17, kalintas Vilniuje; Karo
tribunolo 1945 02 19 nuteistas 5 m. lagerio, 1945 05 10 mirė kalėjime.
Stepas Pelešynas, gim. 1908, kunigas; suimtas 1950 08 08, kalintas
Šiauliuose, Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 12 09 nuteistas 10 m. lagerio;
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nuo 1951 02 02 kalintas Rečlage ir Vorkutlage, Komija; tremtis nuo 1956 08 03
Vorkutoje, Komija.
Kazimieras Smalstys, gim. 1877, žmona
Uršulė, gim. 1899, sūnus Juozas, gim. 1925,
sesuo Teresė, gim. 1887, valstiečiai; ištremti
1948 05 22 į Dvoriščės k., Kazačinskojės r.,
Krasnojarsko kr.; paleisti 1956 05 19, grįžo
į Lietuvą; sūnus Albinas, gim. 1913, partizanas; suimtas 1944, kalintas Kamajuose;
paleistas; žuvo 1945 10 06 (1945 10 09?)
Kamajų apylinkėse, Rokiškio r.
Bronislovas Stanevičius, gim. 1900, mokytojas, 1941 sukilimo dalyvis; suimtas
1951 02 20, kalintas Panevėžyje; Karo tribunolo 1952 04 24 nuteistas 25 m. lagerio,
kalintas lageryje Statyba Nr.16, Irkutsko sr.,
Kitoilage, Irkutsko sr.; paleistas 1954 08 19.

Kamajÿ vls.
Valerijonas Andrijauskas, Vytauto apyg.
partizanas; žuvo 1946 11 11 Svėdasÿ vls.,
Anykščiÿ r.
Albinas Budreika, gim. 1927; nužudytas
1945 08 NKVD kareivių (stribų) Kuokšiÿ k.,
Rokiškio r.

NKVD kareivių (stribų) nužudyto Albino
Budreikos kapas Duokiškio kapinėse.

A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 12
Viktoras Čapskis, gim. 1896, žmona Emilija, gim. 1901, valstiečiai, sūnūs – Augustinas, gim. 1921, Valentinas, gim. 1929, duktė Jadvyga, gim. 1926;
ištremti 1941 06 14.
Kazys Černiauskas, gim. 1910, valstietis; suimtas 1945 03 02; Karo
tribunolo 1945 05 18 nuteistas 5 m. lagerio.

Balys Dobkevičius, gim. 1870, valstietis, žmona Angelija, gim. 1893;
ištremti 1949 03 25 į Nukutų k., Irkutsko sr.; Balys 1955 11 20 mirė
tremtyje; žmona 1956 grįžo į Lietuvą.
Petras Grigas, gim. 1924; partizanas, žuvo 1947 Kamajų šile, Rokiškio r.
Povilas Jasaitis, gim. 1925 Kùpiškio r., partizanas Kiškis; žuvo 1945
Kamajų šile, Rokiškio r.
Apolinaras Kušlys, partizanas; žuvo 1945 06 26 netoli Kalùčiškių k.,
Rokiškio r.
Konstancija Mučinskienė, gim. 1899; nužudyta 1948 09 06 neaiškiomis aplinkybėmis (partizanų?).
Juozas Neniškis, gim. 1915, valstietis, partizanas; suimtas 1945 01 08,
kalintas Rokiškyje; 1945 04 26 byla nutraukta, paleistas.
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Paunksnienė, valstietė; žuvo atsitiktinai per
susišaudymą 1946 03 Kamajų vls.
Ignas Paunksnis, gim. 1874, valstietis; suimtas dėl prievolių nevykdymo, kalintas
Vilniuje; liaudies teismo nuteistas 2 m.
lagerio; kalintas lageryje Karabase, Žanos
d‘Ark r., Karagandos sr.; 1947 01 14 perkeltas į Maskvos kalėjimo ligoninę.
Pranas Sabolis, gim. 1927, partizanas; žuvo
1948 03 28 Kamajų vls.
Bronius Smalstys, gim. 1926, valstietis;
suimtas 1945 06 27, kalintas Rokiškyje;
paleistas 1945 08 20.
Pranas Vaičiulis, gim. 1912, partizanas;
žuvo 1944 12 04 Kamajų šile, Rokiškio r.
Aleksandras Vigėlis, gim. 1912, partizanas; žuvo 1945 12 02 Šilalio miške netoli
Skrebíškių k., Rokiškio r

Kari¿nų k.
Pranas Dilys, gim. 1925, mokytojas, partizanų rėmėjas; suimtas 1949 09 07, kalintas
Rokiškyje, Panevėžyje; Ypat. pasit. 1949 12
10 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1950 01
30 kalintas Džezkazgane (Steplage), Karagandos sr., Dolinskojė (Steplage), Žanos
d‘Ark r., Karagandos sr.; paleistas 1956 06 27.

Partizano Prano Vaičiulio šeima: žmona
Albina (1910–2000), dukra Dalia ir Pranas
(1912–1944). 1934 m. Iš Dalios Kaupienės

(Vaičiulytės) albumo
Antanas Vilutis, gim. 1882, valstietis; suimtas 1946 už prievolių nevykdymą, liaudies teismo nuteistas
2 m., kalintas lageryje Kaliningrado sr., grįžo į Lietuvą;
žmona Karolina, gim. 1898, valstiečiai, sūnūs – Juozas, gim.
1931, Jonas, gim. 1932, duktė Birutė, gim. 1936; ištremti 1949
03 26 į Manilovskio k., Nukutų r., Irkutsko sr.; Karolina
1951 09 27 mirė tremtyje; Juozas suimtas tremtyje, liaudies
teismo 1956 04 04 nuteistas 5 mėnesiams lagerio, vėliau
grąžintas prie šeimos į tremties vietą Irkutsko sr.; paleisti
1958 07 08, grįžo į Lietuvą.

Kerìlių k.
Jonas Čeičys, gim. 1901, valstietis, žmona Veronika, gim.
1901, sūnūs – Jonas, gim. 1929, Algimantas, gim. 1936,
duktė Genovaitė, gim. 1925; ištremti 1945 07 24 į Kadžeromą, Kožvos r., Komija; Veronika su Genovaite 1946 10 06
pabėgo iš tremties, grįžo į Lietuvą; suimtos 1948, kalintos;

Dalia Kaupienė (Vaičiulytė).
A. Petrašiūno nuotr.
2012 08 21
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Ypat. pasit. 1949 04 01 nuteistos 3 m. lagerio; grąžintos į tremtį
Kadžerome, Kožvos r., Komija; paleisti 1957 08 23, grįžo į Lietuvą.
Liucija Liudvika Malinauskienė, gim. 1901, valstietė, sūnūs – Antanas, gim. 1934, Ignas, gim. 1940, dukros – Regina, gim. 1929, Stasė,
gim. 1937; ištremti 1949 03 27 į Nukutų r., Irkutsko sr., Charaguną,
Tyretės r., Irkutsko sr.; paleisti 1957 09 04, grįžo į Lietuvą; sūnus
Julius, gim. 1925, partizanas; žuvo 1948 08 20 Kerelių k.
Antanas Vainauskas, gim. 1903, žmona Marijona, gim. 1904, valstiečiai, sūnus Petras, gim. 1933, dukros – Ona, gim. 1937, Stasė, gim.
1937; ištremti 1949 03 27 į Nukutų r., Irkutsko sr.; paleisti 1957 09 03,
grįžo į Lietuvą; sūnus Jonas, gim. 1928, suimtas 1948 08 21, kalintas
Rokiškyje, Panevėžyje; Ypat. pasit. 1948 12 04 nuteistas 10 m. lagerio;
nuo 1949 01 27 kalintas Ozerlage, Irkutsko sr.; paleistas 1957 08 13,
grįžti į Lietuvą leista 1966 03 22.

Kremìsiškių vnk.
Leonas Kvedaras, gim. 1916, valstietis, partizanas; suimtas 1945 09 10,
kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1946 04 15 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties, nuo 1946 04 29 kalintas Čeliabinske, Karlage,
Karagandos sr.; paleistas 1955 07 27.
Juozas Sirvydis, gim. 1915, valstietis, partizanas; suimtas 1946 10 30,
kalintas Rokiškyje; 1946 12 24 byla nutraukta, paleistas.
Zofija Vigelienė, gim. 1893, duktė Stasė, gim. 1934; ištremtos
1948 05 22 į Zyriankos k., vėliau į Maklakovą, Jeniseisko r., Krasnojarsko kr.; paleistos 1955 12 29, grįžo į Lietuvą.

Krýlių k.
Juozas Didžgalvis, gim. 1902 (?), valstietis, Vytauto apyg. partizanas;
žuvo 1945 09 27 Rimšioniÿ miške, Rokiškio r.
Bronius Misiūnas, gim. 1926, nušovė stribas 1947 02 prie Krylių
mokyklos.
Jurgis Vilys, gim. 1897, valstietis, ištremtas 1948 05 22 į Dvoriščės k.,
vėliau Jazajevkos k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleistas
1956 09 26, grįžo į Lietuvą.

Kuokšiÿ k.
Jonas Diržys, gim. 1920, valstietis, partizanas; nužudytas NKVD
kareivių (stribų) 1945 10 04 Kuokšių k.; motina Konstancija, gim.
1892; ištremta 1948 05 22 į Aleksandrovkos k., Kazačinskojės r.,
Krasnojarsko kr.; paleista 1955 08 28.
Juozas Diržys, gim. 1887, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1949 10 15, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 03 01 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1950 06 18 kalintas Intoje (Minlage), Komija; paleistas 1956 07 12, grįžo į Lietuvą; sūnus
Vladas, gim. 1924, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas 1949 11 05,

270

ISTORIJA

kalintas Rokiškyje, nuo 1949 11 23 Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 03 01 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1950 04 28 kalintas Rečlage,
Komija; paleistas 1956 08 10, grįžo į Lietuvą; duktė Vanda, gim.
1919, valstietė, partizanų rėmėja; suimta 1949 05 14, kalinta Rokiškyje,
Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1949 08 03 nuteista 10 m. lagerio,
kalinta Steplage, Karagandos sr.; paleista 1956 05 20, grįžo į Lietuvą.
Petras Diržys, gim. 1927, valstietis; suimtas 1946 12 12, kalintas
Rokiškyje, liaudies teismo 1947 02 18 išteisintas; paleistas.
Teresė Kandraškaitė, gim. 1906, tarnautoja; ištremta 1948 05 22 į
Dvoriščės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr., 1957 grįžo į Lietuvą.
Kazys Kondraška, gim. 1914, valstietis, partizanas; suimtas 1945 07 09,
kalintas Rokiškyje, nuo 1945 11 23 kalintas Sevdvinlage, Archangelsko sr., Taišetlage, Irkutsko sr.; Ypat. pasit. 1946 12 17 nuteistas
5 m. lagerio; tremtis nuo 1950 07 09 Jeniseisko r., Krasnojarsko kr.;
1963 grįžo į Lietuvą; brolis Antanas, gim. 1919, partizanas Lapė;
žuvo 1946 06 24 Ragìlių miške, Rokiškio r. (Kitais duomenimis:
susisprogdino 1950 04 14 Kremìsiškių vienkiemyje.)
Kostas Kondraška (Kandroška?), gim. 1883, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas 1945 08 16, kalintas Rokiškyje; byla nutraukta 1946 03 25.
Juozas Matuzonis, gim. 1890, žmona Liuda, gim. 1897, valstiečiai;
sūnūs – Juozas, gim. 1926, Antanas, gim. 1933, Jonas, gim. 1935,
dukros – Anelė, gim. 1930, Pranciška, gim. 1937; ištremti 1948 05 22
į Dvoriščės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; Liuda 1957 03 16
mirė tremtyje; kiti paleisti 1957 04 10; duktė Ona, gim. 1928, pogrindinės organizacijos narė; suimta Rokiškyje 1945 09 26, kalinta
Rokiškyje; Karo tribunolo 1946 03 24 nuteista 10 m. lagerio; kalinta
nuo 1946 05 07 Nachodkoje (Sevvostlage), Primorės sr., Berlage,
Magadano sr.; tremtis nuo 1954 Magadano sr.; paleista 1956 06 29.
Juozas Mikėnas, gim. 1888 (1891?), valstietis, partizanų ryšininkas;
suimtas 1946 08 26, kalintas Rokiškyje, 1946 08 29 (1946 09 10?) mirė
kalėjime; duktė Aldona Stanislava, gim. 1928 (1931?), pogrindinės
organizacijos narė; suimta 1946 08 25; Karo tribunolo 1946 12 20
nuteista 5 m. lagerio, kalinta nuo 1949 09 13 Viatlage, Kirovo sr.,
Ustvymlage, Komija.
Paulina Puzinkevičienė, gim. 1896, valstietė, partizanų rėmėja; suimta 1945 08 24, kalinta Rokiškyje, nuo 1945 09 13 Panevėžyje; nuo
1946 04 29 (1945 12 01?) kalinta Sevdvinlage, Archangelsko sr.
Pranas Puzinkevičius, gim. 1887, žmona Elžbieta, gim. 1897 (1894),
valstiečiai, partizanų rėmėjai; ištremti 1948 05 22 į Dvoriščės k.,
Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr., vėliau – į Piskunovkos k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; Pranas 1950 03 16 mirė tremtyje;
sūnus Kazys, gim. 1918, stribas, partizanas Papartis; žuvo 1945 10 04
Kuokšiÿ k.
Juozas Sirvydis, partizanas; žuvo 1945 Kamajų vls.
Petras Sirvydis, gim. 1919, partizanas; žuvo 1945 07 26 (1944 09?)
Kuokšių k.
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Juozas Vaikelis, gim. 1920, partizanas; žuvo 1945 09 08 Kamajų
šile, Rokiškio r.
Antanas Zakarka, gim. 1904, žmona Adelė, gim. 1914, sūnus Algis,
gim. 1938, duktė Aldona, gim. 1950, Teresė, gim. 1879; ištremti
1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.; paleisti 1958 07 08.

Kúosių k.
Veronika Ingeleikienė, gim. 1897, valstietė; sūnus Kazys, gim. 1930,
partizanų rėmėjai; suimti 1947 08 29, kalinti Rokiškyje, Panevėžyje;
Ypat. pasit. 1947 12 17 nuteisti 10 m. lagerio ir 5 m. tremties; Veronika kalinta Uchtlage, Komija; Kazys kalintas Vorkutlage, Komija;
paleisti 1954 08 22, grįžo į Lietuvą; dukterys – Liuda, gim. 1924,
Bronė, gim. 1926, partizanų rėmėjos; suimtos 1949 12 22, kalintos
Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 06 14 nuteistos 10 m.
lagerio ir 5 m. tremties; Liuda kalinta nuo 1950 09 21 Ozerlage,
Irkutsko sr., Karagandos sr.; tremtis nuo 1956 06 04 Karagandos sr.;
1980 grįžo į Lietuvą; Bronė kalinta nuo 1951 01 16 Dubrovlage,
Mordovija; paleista 1956 04 26, grįžo į Lietuvą.
Juozas Kiela, gim. 1908, žmona Anelė, gim. 1925, kolūkiečiai, duktė
Birutė, gim. 1950, brolis Alfonsas, gim. 1921; ištremti 1951 10 02
į Rybinsko k., Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., vėliau perkelti į
Momotovą, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti 1958 06 27,
grįžo į Lietuvą.
Ona Kielienė, gim. 1884, valstietė, sūnus Petras, gim. 1924, marčios
Elena, gim. 1928, Zofija, gim. 1916, vaikaitis Virgilijus, gim. 1939;
ištremti 1949 03 25 į Uršatus, Tyretės r., Irkutsko sr.; Ona 1950 02 19
mirė tremtyje; kiti paleisti 1958 07 04, grįžo į Lietuvą.
Petras Kirlys, gim. 1900, žmona Elena, gim. 1900, valstiečiai, duktė
Giedrė, gim. 1940; ištremti 1949 03 25 į Bilčir k., Osos r., Irkutsko sr.,
vėliau į Nukutų k., Irkutsko sr.; mirė tremtyje: Petras 1949 09 12,
Giedrė 1957; Elena paleista 1956 06 18, grįžo į Lietuvą.
Pranas Kvedaras, gim. 1903, žmona Veronika, gim. 1902, valstiečiai;
ištremti 1949 03 25 į Tagnos k., Tyretės r., Irkutsko sr.; paleisti
1958 02 18, grįžo į Lietuvą; duktė Liudvika, gim. 1929, partizanų
ryšininkė Našlaitė; suimta 1947 07 27, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje,
Vilniuje; Ypat. pasit. 1948 01 03 nuteista 7 m. lagerio; kalinta nuo
1948 pavasario iki 1954 Uchtižmlage, Komija; tremtis į Tagnos k.,
Tyretės r., Irkutsko sr.; paleista 1958 02 18, grįžo į Lietuvą.
Balys Lašas, gim. 1912, partizanas; žuvo 1945 07 14 Kurkliìčių k.
Jonas Mackus, partizanas Vėjas; susisprogdino 1952 12 12 bunkeryje
Kúosių k.
Antanas Mickys, partizanas; žuvo 1945 12 26.
Juozas Mickys, gim. 1923, Vyčio apyg. partizanų rėmėjas; suimtas
1949 07 11, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; Ypat. pasit. 1949 09 28
nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1949 09 27 kalintas Ozerlage, Irkuts-
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Paminklas iš Kuosių k. kilusiems ar Kuosių k. žuvusiems partizanams. Pastatytas 2011 m.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 22
Užrašas: „Partizanams/ kilusiems/ iš Kuosių

Užrašas kitoje paminklo plokštumoje: „Algimanto

kaimo/ Antanas Mickis/ 1922–1945/ Leonas

ir Vytauto/ apygardų/ partizanams/ žuvusiems/

Žalalis/ Strazdas/ 1921–1945/ Pranciškus

Kuosių kaime/ 1946 02 21/ žuvo/ Algirdo būrio/

Navackas/ Bitė/ 1908–1947

partizanai/ būrio vadas/ Vladislovas Bekintis/
Montekristas/ g. 1916 m./ Kazimieras Navackas/
Medinukas/ g. 1921 m.“

ko sr., nuo 1949 12 Balchaše (Steplage), Karagandos sr.; paleistas
1956 04 07, grįžo į Lietuvą.
Mečislovas Mickys, gim. 1886, žmona Emilija, gim. 1890, valstiečiai,
sūnus Andrius, gim. 1930; ištremti 1948 05 22 5 Piskunovkos k., 1952
į Momotovą, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleistas 1957 11 10,
1961 grįžo į Lietuvą; sūnus Antanas, gim. 1922, Vytauto apyg. partizanas Dramblys; žuvo 1945 12 26 Ulytºlės k., Rokiškio r.
Pranas Navackas, gim. 1908, Algimanto apyg. partizanas Bijūnas,
Bitė; žuvo 1947 10 14 Alsetõs miške, Rokiškio r.; žmona Viktorija,
gim. 1911, partizanų rėmėja; suimta 1947 09 19, kalinta Panevėžyje;
Karo tribunolo 1947 12 30 nuteista 10 m. lagerio ir 5 m. tremties,
kalinta Dubravlage, Mordovija; tremtis nuo 1955 10 13 Irkutsko sr.;
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paleista 1957 12 23, grįžo į Lietuvą, bet
dėl kliūčių apsigyventi Lietuvoje išvyko
į Ukrainą; svainė Birutė Lapienytė, gim.
1923, darbininkė, partizanų rėmėja; suimta
1946 08 24, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje,
Vilniuje; Karo tribunolo 1946 10 16 nuteista
10 m. lagerio ir 5 m. tremties; kalinta nuo
1947 05 21 Sevkuzbaslage, Kemerovo sr.,
nuo 1952 Krasnojarsko kr., nuo 1955 Angarlage, Irkutsko sr.; tremtis nuo 1957 Irkutsko sr.; paleista 1957 12 23, grįžo į Lietuvą.
Leonas Žalalis, gim. 1921, partizanas Strazdas; žuvo 1945 12 26 Ulytºlės k., Rokiškio
r.; žmona Albina, gim. 1912, sūnūs – Gintautas, gim. 1943, Juozas, gim. 1945, ištremti
1948 05 22 į Momotovo k., Kazačinskojės r.,
Krasnojarsko kr.; Gintautas mirė tremtyje;
kiti paleisti 1957 11 02.

Kurkliìčių k.
Povilas Baronas, partizanas; žuvo 1945
Kurkliečių k.
Jonas Jakubonis, gim. 1908, žmona Paulina, gim. 1912, valstiečiai, sūnus Eduardas,
gim. 1941, dukros – Danutė, gim. 1939,
Regina, gim. 1943, Bronė, gim. 1945, motina Marė, gim. 1868; ištremti 1949 03 25 5
Butukėjaus k., Nukutų r., Irkutsko sr.; mirė
tremtyje: Marė 1950 01 03, Regina 1955;
kiti paleisti 1958 02 03, grįžo į Lietuvą.

Paminklas iš Kuosių k. kilusiems ar Kuosių k.
žuvusiems partizanams. Užrašas trečioje paminklo
plokštumoje: „1947 08 29/ žuvo/ Dobilo būrio/
partizanai/ Bronislovas Bekintis/ Uosis/

g. 1910 m./ Albertas Bekintis/ Ulanas/
Juozas Mateikis, gim. 1885, valstietis, parti- g. 1921 m./ 1952 12 14/ žuvo/ Ąžuolo būrio/
zanų ryšininkas, žmona Teresė, vaikaičiai –
vadas/ Jonas Mackus/ Don Kichotas/
Algimantas, gim. 1941, Nijolė, gim. 1943;
gim. 1923 m.“
nužudyti NKVD kareivių (stribų) 1945 07
14 savo sodyboje; sūnus Povilas, gim. 1927,
partizanų ryšininkas Tauras; suimtas 1947 10 25, kalintas Rokiškyje,
Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1948 04 12 nuteistas 7 m. lagerio;
nuo 1948 06 kalintas Potmoje (Dubravlage), Zubova Polianos r.,
Mordovija, nuo 1950 09 04 Berlage, Magadano sr.; tremtis 1954 04
22 5 Jagodnojė, Magadano sr., 1956 grįžo į Lietuvą.
Jonas Milius, partizanas; žuvo 1945 10 06 (1945 10 09?) Kamajų
apylinkėse.
Petras Pajerskas, gim. 1870, sūnus Pranas, gim. 1927, partizanų
rėmėjai; nužudyti ir sudeginti sodyboje NKVD kareivių (stribų)
1945 07 14 Kurkliìčių k., Rokiškio r.;
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duktė Albina, gim. 1927, partizanų rėmėja; suimta 1947, kalinta
Kamajuosê paleista; vėl suimta 1948, kalinta Svėdasuosì Anykščių r.,
paleista; suimta 1949, kalinta Svėdasuose, Rokiškyje.
Vytautas Pivoriūnas, gim. 1927, Algimanto apyg. partizanas Perkūnas,
Griausmas; suimtas 1949 06 26, kalintas Kupiškyje, Panevėžyje; Ypat.
pasit. 1950 01 07 nuteistas 25 m. lagerio; nuo 1950 02 26 kalintas
Rečlage, Komija; paleistas 1956 08 07, grįžo į Lietuvą.
Elena Smalstienė, gim. 1919, amatininkė, partizanų ryšininkė; suimta
1947 08 11 (07 31?), kalinta Rokiškyje, Panevėžyje; Karo tribunolo
1947 09 09 nuteista 7 m. lagerio; kalinta Uchtoje, Komija; paleista
1954 08 31, grįžo į Lietuvą.
Julijonas Vaičius,gim. 1860, valstietis; nužudytas NKVD kareivių
(stribų) 1945 07 14 Kurkliìčių k., Rokiškio r., sodyba sudeginta.

Labíškio k.
Albinas Dūda, gim. 1927, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1945 08 21, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, nuo 1945 11 23 kalintas
Sevdvinlage, Archangelsko sr; Ypat. pasit. 1946 12 17 nuteistas 6 m.
lagerio, nuo 1948 07 02 kalintas Sevželdorlage, Komija, Ozerlage,
Irkutsko sr.; tremtis 1951 08 28 į Jarcevo r., Krasnojarsko kr.; paleistas 1956 04 30.

Lapiìnių k.
Juozas Dulkė, gim. 1927, partizanų rėmėjas; suimtas 1945 04 02;
Karo tribunolo 1945 08 22 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties.
Bronius Lapėnas, gim. 1896, tarnautojas; suimtas Rokiškyje, 1941 06 14
išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit.
1942 09 19 nuteistas mirti, sušaudytas 1942 11 05 Kraslage; žmona
Stefa, gim. 1905, sūnūs – Rimgaudas, gim. 1926, Algimantas, gim.
1930, Vitalis, gim. 1932, uošvis Petras Balsys, gim. 1861; ištremti
1941 06 14 į Petrovkos k., Kalmankos r., Altajaus kr., pervežti 1942
į Kuogastachą, Ust Janos r., Jakutija; Petras mirė tremtyje 1942,
Stefa mirė 1942 07 vežama į Jakutiją; vaikai perkelti į NKVD vaikų
namus tremtyje, 1946 parvežti į Lietuvą.
Albinas Rakūnas, gim. 1928, valstietis, partizanas Beržas; suimtas
1945 04 02, kalintas Panevėžyje; Karo tribunolo 1945 08 22 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties, kalintas lageryje; paleistas 1954,
grįžo į Lietuvą.
Aleksas Žinka, gim. 1910; ištremtas 1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.; paleistas 1958 07 03.

Laukagaliÿ k.
Kazimieras Vilutis, gim. 1882, valstietis, suimtas 1946 už prievolių
nevykdymą, nuteistas 2 m., kalintas, paleistas; sūnūs – Vytautas,
gim. 1933, Juozas, gim. 1937; ištremti 1949 03 25 į Nukutų r., Irkutsko sr.; 1952 05 pabėgo iš tremties, grįžo į Lietuvą.
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Mažéikiškio k.
Albina Balčiūnienė, gim. 1886, valstietė, sūnus Ignas, gim. 1915,
duktė Stasė, gim. 1917; ištremti 1948 05 22 į Kokornojės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti 1958 06 28, grįžo į Lietuvą.
Antanas Gražys, gim. 1912, tarnautojas, Algimanto apyg. partizanas
Kiškis; žuvo 1945 05 08 Šãrkių k., Utenos r.; žmona Ona, gim. 1911,
sūnus Juozas, gim. 1938, dukros – Liucija, gim. 1936, Gražina, gim.
1944; ištremti 1947 12 29 į Čeremošnikus, Tomsko r., Tomsko sr.;
paleisti 1957 10 24, grįžo į Lietuvą.
Pranas Grigonis, gim. 1911, agronomas; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., Ypat. pasit. 1942 09 19
nuteistas 10 m.; į Lietuvą negrįžo.
Viktė Klebonienė, gim. 1910, valstietė; ištremta 1949 03 26 į Chor
Tagną, Tyretės r., Irkutsko sr.; paleista 1958 01 23, grįžo į Lietuvą.

Mick¿nų k.
Bronė Vilutytė, gim. 1928, valstietė; ištremta 1949 03 27 į Chargeloko k., Bochano r., Irkutsko sr., 1950 03 26 į Nadiožno k., Aldano r.,
Jakutija; paleista 1958 08 05, grįžo į Lietuvą.
Albinas Žiurkelis, gim. 1922, valstietis; suimtas 1946 02 21; Karo
tribunolo 1946 04 13 nuteistas 5 m. lagerio.

Mieli¿nų k.
Antanas Kairiūkštis, gim. 1886, ūkininkas; 1941 06 14 išvežtas į
Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; 1942 09 09 mirė
lageryje; žmona Teklė, gim. 1895, valstietė, duktė Liuda, gim. 1921;
ištremtos 1941 06 14 į Barnaulo r., Altajaus kr., 1942 pervežtos į
Ambarčianą, Ust Janos r., Jakutija; Teklė mirė tremtyje; Liuda paleista 1958, grįžo į Lietuvą.
Antanas Meliūnas, gim. 1919, broliai – Jonas, gim. 1914, Kazys, gim.
1917, valstiečiai; nužudyti sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių
1941 06 25 Kamajuose.
Vladas Muralis, gim. 1921, valstietis, sukilėlis; žuvo 1941 06 25
Kamajuose.
Pranas Pročkis, gim. 1901, valstietis, sukilėlis; žuvo 1941 06 25
Kamajuose.
Emilija Šimėnienė, gim. 1888, sūnūs – Bronius, gim. 1911, Alfonsas,
gim. 1919, Antanas, gim. 1925; ištremti 1950 09 19 į Lazo r., Chabarovsko kr; Emilija 1950 09 19 mirė tremtyje; kiti paleisti 1958 07 11.

Meliūniškio vnk.
Jonas Juosponis, gim. 1899, valstietis; suimtas 1945 08 21, kalintas
Panevėžyje; Karo tribunolo 1946 12 28 nuteistas 7 m. lagerio, kalintas
Abezėje, Komija; 1949 07 25 mirė lageryje.
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Mikni¿nų k.
Aloyzas Bačiulis, partizanas; žuvo 1945 D¾diškių k., Rokiškio r.
Jonas Bačiulis, gim. 1925, Algimanto apyg. partizanas Dragūnas;
žuvo 1948 12 13 Šedu¤kių k., Anykščiÿ r.
Povilas Bačiulis, partizanas; žuvo 1945 Dūdiškių k., Rokiškio r.
Povilas Jonušys, gim. 1913, valstietis; suimtas 1945 07 26, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje, Vorkutlage, Komija; paleistas
1946 09 18, grįžo į Lietuvą.
Antanas Mikėnas, gim. 1921; nužudytas NKVD kareivių (stribų)
1945 01 08 Mikni¿nų k.; motina Adelė, gim. 1891, brolis Jonas,
gim. 1927, seserys – Stasė, gim. 1922, Bronė, gim. 1924; ištremti
1948 05 22 į Talcus, Irkutsko r., Irkutsko sr., Atagajų, Nižneudinsko r., Irkutsko sr.; paleisti 1957 12 17, grįžo į Lietuvą.
Petras Mikėnas, gim. 1919, valstietis; ištremtas 1948 05 22 į Talcus,
Irkutsko r., Irkutsko sr., Atagajų, Nižneudinsko r., Irkutsko sr.; paleistas 1957 12 17, grįžo į Lietuvą.

Minči¿nų k.
Jonas Balbata, gim. 1870, sūnus Jonas, gim. 1907, Teresė, gim.
1915, valstiečiai; ištremti 1949 03 28 į Nukutų k., Irkutsko sr., tėvas
1950 07 04 mirė tremtyje; vaikai paleisti 1958 11 29, grįžo į Lietuvą;
sūnus Kazimieras, gim. 1905, partizanas; sužeistas 1944 12 kautynėse Kamajų šile, Rokiškio r., slapstėsi ir mirė savo namuose; sūnus
Petras, gim. 1918, partizanas, žuvo 1946 10 19 (1945 vasarą?) netoli
Minčiūnų k.
Jonas Barzdonis, gim. 1919, amatininkas, partizanas; suimtas
1945 01 08, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Karo tribunolo
1945 08 22 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties, kalintas Magadano sr.; paleistas 1956, grįžo į Lietuvą.
Jonas Macijauskas, gim. 1903, valstietis, žmona Valė, gim. 1927, sūnus
Jonas, gim. 1946, sesuo Kazimiera, gim. 1901; ištremti 1949 03 25
į Butukėjaus k., Nukutų r., Irkutsko sr.; paleisti 1958 06 22, grįžo
į Lietuvą.
Vladas Vaira, gim. 1890, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1945 04 19, nuo 1945 09 20 kalintas Vorkutlage, Komija, 1946 08 19
atvežtas į kalėjimą Rokiškyje; nuo 1946 10 15 vėl kalintas Intlage,
Komija; byla nutraukta 1947 02 05.

Naujåsodės k.
Jonas Bulovas, gim. 1901, žmona Stefanija, gim. 1890, valstiečiai;
suimti 1945 12 13, kalinti Rokiškyje; byla nutraukta 1946 02 13.
Aleksas Čirūnas, gim. 1904, valstietis, dukterėčia Elena Čirūnaitė, gim. 1924; ištremti 1949 03 27 į Bochaną, Irkutsko sr.; paleisti
1956 10 05, grįžo į Lietuvą.
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Juozas Gurnikas, gim. 1898, valstietis; suimtas 1945 05 07; 1945 07 27
byla nutraukta, paleistas, 1949 pabaigoje mirė Lietuvoje; žmona Ona,
gim. 1901, sūnus Bronius, gim. 1943, dukterys – Aldona, gim. 1935,
Danutė, gim. 1936, Birutė Bronislava, gim. 1938; ištremti 1949 03 25
į Nukutus, Irkutsko r., 1950 į Tajožną, Tyretės r., Irkutsko sr.; paleisti
1957 01 19, grįžo į Lietuvą.
Konstantinas Ruželė, gim. 1900, žmona Emilija, gim. 1903, sūnus
Antanas Arminas, gim. 1938, duktė Aleksandra, gim. 1935; ištremti
1948 05 22 į Kokornojės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; Emilija
1956 10 21 mirė tremtyje; kiti paleisti 1958 07 02, grįžo į Lietuvą.
Vytautas Susnys, gim. 1913; suimtas 1946 03 05, kalintas Rokiškyje,
Vilniuje; Karo tribunolo 1946 05 12 nuteistas 10 m. lagerio; nuo
1946 05 8 kalintas Solikamlage, Permės sr.
Bronislovas Tamėnas, gim. 1895, valstietis; ištremtas 1949 03 25 į
Kuitūną, Alario r., Irkutsko sr.; paleistas 1956 05 14.
Antanas Zlatkus, gim. 1915, partizanas; žuvo 1945 08 02 Šilagaliÿ k.,
Anykščių r.

Nemeni¿nų k.
Vytautas Baltrūnas, gim. 1918, kariškis; suimtas 1940 11 19, kalintas
Kaune, Karo tribunolo 1941 02 28 nuteistas 4 m. lagerio; kilus SSRS–
Vokietijos karui išsilaisvino; po karo tapo Vytauto apyg. partizanu,
Strazdelis, Uoselis, Laisvūnas; žuvo 1949 08 31 Kurkliìčių k., Rokiškio r.
Juozas Černius, gim. 1872, žmona Ona, gim. 1877, valstiečiai, duktė Stefanija, gim. 1922, studentė; ištremti 1945 07 24 į Talaso k.,
Kožvos r., Komija; tėvai 1946 12 perkelti į NKVD invalidų namus
ir tremtyje mirė: Juozas 1952 04 22, Ona 1957 01 27, Stefanija
1947 07 20 pabėgo iš tremties, grįžo į Lietuvą; sūnus Jonas, gim.
1915, partizanų būrio vadas Tigras; žuvo 1945 11 30 Kamajų šile,
Rokiškio r.; sūnus Petras, gim. 1924, Algimanto apyg. partizanas
Tigras, Laisvūnas; žuvo 1949 11 02 Drobči¿nų miške, Anykščių r.
Balys Giedraitis, gim. 1902, žmona Elena, gim. 1900, valstiečiai,
dukros – Vanda, gim. 1937, Alma Genovaitė, gim. 1940, Jadvyga,
gim. 1944; ištremti 1949 03 25 į Nukutų k., Irkutsko sr.; paleisti
1957 01 15, grįžo į Lietuvą.
Alfonsas Jovaras, gim. 1912, valstietis; suimtas 1944 12 05; 1945 04 21
byla nutraukta, paleistas.
Balys Malcis, gim. 1886, žmona Teresė, gim. 1890, sūnus Antanas,
gim. 1926, duktė Stanislava, gim. 1929; valstiečiai, ištremti 1949 03 28
į Matagono k., Osos r., Irkutsko sr.; Balys 1957 12 19 mirė tremtyje;
kiti paleisti 1958 01 31, grįžo į Lietuvą.
Izidorius Mikėnas, gim. 1910, kolūkietis; suimtas 1951 07 22, kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1951 10 31 nuteistas 25 m. lagerio,
nuo 1951 12 20 kalintas Uchtižmlage, Komija; paleistas 1956 06 06.
Matas Žilinskas, nužudytas neaiškiomis aplinkybėmis (partizanų?)
1949 01 20.
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Nečioniÿ k.
Petras Vytautas Džiugelis, gim. 1923, studentas, partizanas; žuvo
1945 05 13 netoli Šedu¤kių k., Anykščių r.
Tadas Gimbutis, gim. 1882, žmona Veronika, gim. 1893, duktė Ona,
gim. 1931; ištremti 1948 05 22 į Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.;
tremtyje mirė: Tadas 1951 08 03, Veronika 1950 05 22; Ona paleista 1956 02 28, grįžo į Lietuvą; sūnus Petras, valstietis; nužudytas
NKVD kareivių (stribų) 1945 Rokiškio r.; sūnus Bronius, gim. 1929,
partizanas; žuvo 1945 01 23 Rokiškio r.
Cecilija Kaušpėdaitė, gim. 1907, partizanų ryšininkė Teta; suimta
1947 09 13, kalinta Rokiškyje; Ypat. pasit. 1947 12 27 nuteista 10 m.
lagerio, kalinta Pečiorlage, Komija, Dubravlage, Mordovija; paleista
1956 03 21.

Partizanas Vytautas

Pranas Nagurka, gim. 1893, žmona Karolina, gim. 1896, valstiečiai;
suimti 1945 09 06, kalinti Rokiškyje, nuo 1946 02 28 kalinti Sevželdorlage, Komija; 1946 11 13 atvežti į kalėjimą Rokiškyje; paleisti
1947 02 05; duktė Valerija Pajadienė gim. 1924, partizanų rėmėja;
įtarus išdavyste ji ir tėvai nužudyti partizanų 1949 09 08 Nečionių k.

konservatorijos

Džiugelis. Vilniaus
dailės instituto ir
Vilniaus
studentas. Iš Jono
Džiugelio albumo

Ona Šlamaitė; nužudyta (partizanų?) 1949 08 08.
Izidorius Šukys, sūnus Stasys; nužudyti (partizanų?) 1949 08 08.

Neči¿nų k.
Juzė Gildutienė, gim. 1893, valstietė, sūnus Antanas, gim. 1931,
partizanų rėmėjai; suimti 1949 09 22, kalinti Rokiškyje, Panevėžyje;
Ypat. pasit. 1950 02 25 nuteisti – Juzė 10 m., Antanas 5 m lagerio;
nuo 1950 06 28 kalinti Minlage, Komija; paleisti – Juzė 1956 06 30,
Antanas 1954 09 22; grįžo į Lietuvą.
Albinas Pajada (Pajėda?), gim. 1917, valstietis, partizanų rėmėjas;
suimtas 1949 09 12, kalintas Rokiškyje, nuo 1949 10 17 Panevėžyje,
nuo 1950 03 02 Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 02 25 nuteistas 25 m.

Partizano V. Džiugelio
kursinis darbas
„Staugiantis vilkas“.
Iš J. Džiugelio albumo

Partizano studento
Vytauto Džiugelio
kapas Duokiškio
kapinėse.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 12
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Partizanų brolių Broniaus ir Petro Gimbučių

Tremtinių Juozo ir Onos Černių simbolinis

kapas Duokiškio kapinėse. A. Petrašiūno

antkapinis paminklas (kenotafas) Kamajų

nuotr. 2012 07 12

bažnyčios šventoriuje esančiose kapinėse. Užrašas

lagerio; nuo 1950 04 28 kalintas Intoje
(Minlage), Komija; tremtis 1956 07 18 Inta,
Komija.
Romualdas Snarskis, gim. 1922, valstietis;
suimtas 1945 10 30, kalintas Rokiškyje, nuo
1946 02 01 kalintas Sevželdorlage, Komija;
1946 09 13 byla nutraukta, paleistas.

ant paminklo: „Mūsų kapas – šalčio pastogė/
Mūsų kryžius – šventa Lietuva/ Iš tremties
negrįžę/ JUOZAS ČERNIUS/ *1872 Kamajai,
Nemeniūnai/ †1952 Komija, Siziabsk/ ONA
ČEPUKAITĖ-/ ČERNUVIENĖ/ *1876 Kamajai,
Nemeniūnai/ †1957 Novosibirsko sr./ Praeities/
atminties ir Tėvynės/ išvežti negalima/

(A. Jankus)“. A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21
Albinas Šermukšnis, gim. 1925, amatininkas, partizanas; suimtas 1945 04 02, kalintas
Rokiškyje; Karo tribunolo 1945 08 22 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m.
tremties; nuo 1946 03 21 kalintas Sevpečlage, Komija, vėliau Magadano sr.; paleistas 1955 09 01, grįžo į Lietuvą.

Nemeni¿nų k.
Vytautas Baltrūnas, gim. 1918, kariškis; suimtas 1940 11 19, kalintas
Kaune, Karo tribunolo 1941 02 28 nuteistas 4 m. lagerio; kilus SSRS–
Vokietijos karui išsilaisvino; po karo tapo Vytauto apyg. partizanu,
Strazdelis, Uoselis, Laisvūnas; žuvo 1949 08 31 Kurkliìčių k., Rokiškio r.
Juozas Černius, gim. 1872, žmona Ona, gim. 1877, valstiečiai, duktė Stefanija, gim. 1922, studentė; ištremti 1945 07 24 į Talaso k.,
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Kožvos r., Komija; tėvai 1946 12 perkelti į NKVD invalidų namus
ir tremtyje mirė: Juozas 1952 04 22, Ona 1957 01 27, Stefanija
1947 07 20 pabėgo iš tremties, grįžo į Lietuvą; sūnus Jonas, gim.
1915, partizanų būrio vadas Tigras; žuvo 1945 11 30 Kamajų šile,
Rokiškio r.; sūnus Petras, gim. 1924, Algimanto apyg. partizanas
Tigras, Laisvūnas; žuvo 1949 11 02 Drobči¿nų miške, Anykščių r.
Balys Giedraitis, gim. 1902, žmona Elena, gim. 1900, valstiečiai,
dukros – Vanda, gim. 1937, Alma Genovaitė, gim. 1940, Jadvyga,
gim. 1944; ištremti 1949 03 25 į Nukutų k., Irkutsko sr.; paleisti
1957 01 15, grįžo į Lietuvą.
Alfonsas Jovaras, gim. 1912, valstietis; suimtas 1944 12 05; 1945 04 21
byla nutraukta, paleistas.
Balys Malcis, gim. 1886, žmona Teresė, gim. 1890, sūnus Antanas,
gim. 1926, duktė Stanislava, gim. 1929; valstiečiai, ištremti 1949 03 28
į Matagono k., Osos r., Irkutsko sr.; Balys 1957 12 19 mirė tremtyje;
kiti paleisti 1958 01 31, grįžo į Lietuvą.
Izidorius Mikėnas, gim. 1910, kolūkietis; suimtas 1951 07 22, kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1951 10 31 nuteistas 25 m. lagerio,
nuo 1951 12 20 kalintas Uchtižmlage, Komija; paleistas 1956 06 06.
Matas Žilinskas, nužudytas neaiškiomis aplinkybėmis (partizanų?)
1949 01 20.

Neviìrių k.
Juozas Grabauskas, gim. 1917, apylinkės administracijos pareigūnas;
suimtas 1945 09 10, kalintas Rokiškyje, Vilniuje; nuo 1945 05 15
kalintas Sevdvinlage, Archangelsko sr., atvežtas į Panevėžio kalėjimą;
paleistas 1947 10 15.
Bronislovas Gruoblys, gim. 1921, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1946 04 12, kalintas Rokiškyje; 1946 06 19 byla nutraukta, paleistas;
tapo partizanu; suimtas 1949 12 05, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 09 09 nuteistas 10 m. lagerio; nuo
1950 11 18 kalintas Steplage, Karagandos sr., Ozerlage, Irkutsko sr.;
paleistas 1956 06 21, grįžo į Lietuvą.
Kazys Lašas, gim. 1903, žmona Teresė, gim. 1906, sūnūs – Pranas,
gim. 1933, Tomas, gim. 1944, duktė Danutė, gim. 1929; ištremti
1949 03 28 į Matagono k., Osos r., Irkutsko sr.; paleisti 1958 07 14,
grįžo į Lietuvą.
Vladas Pivoriūnas (Pivariūnas?), gim. 1927, valstietis, partizanų
ryšininkas; suimtas 1949 11 27, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje,
Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 09 09 nuteistas 7 m. lagerio; nuo
1950 11 18 kalintas Ozerlage, Irkutsko sr.; paleistas 1955 02 02,
grįžo į Lietuvą.
Balys Tumonis, gim. 1920; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij
Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 30 nuteistas 5 m.;
paleistas 1946 09 13.
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Pagojºs vnk.
Pranas Šukys, valstietis; nužudytas sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių 1941 06 25 savo sodyboje.
Antanas Vizbaras, gim. 1908, partizanas Kiškis, žuvo 1949 Šimoniÿ
girioje; brolis Petras, gim. 1911, 1941 sukilėlis, partizanas Vapsva;
suimtas 1953 07 15, žiauriai tardomas KGB Vilniuje, 1953 07 22
nusižudė iššokęs per trečio aukšto langą.

Palobės vnk.
Antanas Paunksnys, gim. 1918, darbininkas, žmona Kazimiera, gim.
1924; ištremti 1949 03 28 į Pervoje Maja kolūkį, Osos r., Irkutsko sr.;
paleisti 1958 07 14, grįžo į Lietuvą.

Papiškės vnk.
Jonas Šklėrius (Sklėrys?), gim. 1914, partizanų būrio vadas, ir brolis
Jurgis, gim. 1923, partizanas; žuvo 1946 03 20 Vånagiškių k., Utenos r.

Pašilºs vnk.
Antanas Juronas, gim. 1898, žmona Stefa, gim. 1906, valstiečiai,
sūnūs – Antanas, gim. 1940, Bronius, gim. 1942, duktė Birutė, gim.
1944; ištremti 1949 03 25 į Tangutų k., Nukutų r., Irkutsko sr.;
paleisti 1958 07 04, į Lietuvą negrįžo.
Romualdas Smalskys, gim. 1891, valstietis; ištremtas 1949 03 25 į
Petrovskio k., Tyretės r., Irkutsko sr.; paleistas 1956 04 12, grįžo į
Lietuvą.

Patíltės vnk.
Juozapas Matuliauskas, gim. 1871 (1875?), žmona Natalija, gim.
1878 (1880?), sūnus Antanas, gim. 1929, duktė Pranutė, gim. 1915
(1904?), valstiečiai, partizanų rėmėjai; ištremti 1945 08 30 į Jančerą,
Kočevo r., Permės sr.; mirė tremtyje: Juozapas 1953, Pranutė 1949
(1945); Natalija ir Antanas 1959 grįžo į Lietuvą.

Paùnksnių k.
Marijona Būgienė, gim. 1919, valstietė, sūnūs – Romas, gim. 1941
(1940), Jonas, gim. 1944 (1943); ištremti 1949 03 25 į Kuitos k.,
Nukutų r., Irkutsko sr., 1952 10 21 į Kamenkos k., Tasejevo r.,
Krasnojarsko kr.; paleisti 1956 03 24, grįžo į Lietuvą.
Kazys (Petras?) Paunksnis, gim. 1914, mokytojas; suimtas 1941 06 14,
išvežtas į lagerį Kazachijoje; 1945 grįžo į Lietuvą.

Petraukos vnk.
Gasparas Simanavičius, gim. 1919, partizanas; žuvo 1946 01 06
Pùnkiškių k., Šimoniÿ vls.
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Mataušas Vilimas, gim. 1920, partizanas Mindaugas; žuvo 1946 01 06
Pùnkiškių k., Šimonių vls.

Petrõšiškio k.
Antanas Balaišis, gim. 1925, brolis Bronius, gim. 1927, Vytauto apyg.
partizanai; žuvo 1947 05 08 Ragìlių k., Rokiškio r.
Vytautas Šnioka, gim. 1923, darbininkas; suimtas 1944 08 03, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, nuo 1945 06 19 Vilniuje; Karo tribunolo
1945 01 25 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1945 06 kalintas Norilske,
Krasnojarsko kr.; paleistas 1952 03 30, grįžo į Lietuvą.

Plýtnyčios vnk.
Alfonsas Buckus, gim. 1908, darbininkas; suimtas 1944 12 07,
1945 04 01 išvežtas į lagerį.

Prõčkių k.
Kazys Raugas, gim. 1910, brolis Jonas, valstiečiai; suimti 1944 08 29
(09 29), 1945 02 26 byla nutraukta, paleisti.

Pùrpiškio k.
Justinas Šutas, gim. 1898, valstietis; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 02
nuteistas 8 m. lagerio, 1943 05 09 mirė lageryje; žmona Vincenta,
gim. 1899, duktė Irena, gim. 1926; ištremtos 1941 06 14 į Raskazichą,
Barnaulo r., Altajaus kr.; 1946 pabėgo iš tremties, grįžo į Lietuvą.
Stefa Vebrytė, gim. 1928, darbininkė, partizanų rėmėja; suimta
1950 09 02, kalinta Rokiškyje; Ypat. pasit. 1951 01 06 nuteista 10 m.
lagerio, kalinta nuo 1951 03 04 Ozerlage, Irkutsko sr., nuo 1954 08 09
Dubravlage, Mordovija; paleista 1956 06 29.

Radžioniÿ k.
Jonas Bernotas, gim. 1929; suimtas 1952 10 13; Karo tribunolo
1952 12 02 nuteistas 25 m. lagerio.
Anupras Gončaras; nužudytas (partizanų?) 1948 12 06.
Povilas Gudonis, gim. 1892, žmona Marija, gim. 1899, sūnus Bronius, gim. 1926, svainė Veronika Janulytė, gim. 1889, kolūkiečiai;
ištremti 1950 09 19 į Antunio k., Lazo r., Chabarovsko kr.; paleisti
1956 03 10, grįžo į Lietuvą.
Julija Indriūnienė, gim. 1899; ištremta 1948 05 22 į Piskunovkos k.,
Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr., nuo 1950 08 01 į Bajandajaus k.,
Irkutsko sr.; paleista 1958 07 02, grįžo į Lietuvą; duktė Elena Sviklienė, gim. 1919, tarnautoja; ištremta iš Ukmergės 1949 03 25 į
Bajandajaus k., Irkutsko sr.; paleista 1957 08 25, grįžo į Lietuvą.
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Jonas Jankauskas, gim. 1882, žmona Melionė, gim. 1906, dukros –
Elena (Elvyra?), gim. 1941 (?), Julija, gim. 1945; ištremti 1948 05 22
į Novoselcų k., Uderėjaus r., Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Krasnojarsko kr.; paleisti 1957 09 30; sūnus Napalys, gim. 1924, partizanas
Jurginas; žuvo 1946 02 Kari¿nų k., Rokiškio r.
Juozas Masiulis, gim. 1918, žmona Ona, gim. 1920, valstiečiai, sūnus
Jonas, gim. 1942; ištremti 1949 03 27 į Verchnij Nomagutą, Osos r.,
Irkutsko sr.; Jonas 1949 mirė tremtyje; kiti paleisti 1958 07 09,
grįžo į Lietuvą.
Petras Vytautas Matuliauskas, gim. 1931, partizanų rėmėjas; suimtas
1950 05 10, kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1950 11 24 nuteistas
25 m. lagerio ir 5 m. tremties, nuo 1951 05 22 kalintas Norilske
(Gorlage), Krasnojarsko kr., vėliau Uralske, Vakarų Kazachijos sr.,
nuo 1955 12 12 kalintas Ozerlage, Irkutsko sr.; paleistas 1956 08 09.
Jonas Matuliauskas, gim. 1922, valstietis; suimtas 1950 05 10, kalintas Rokiškyje, Vilniuje; Karo tribunolo 1950 11 24 nuteistas 25 m.
lagerio; nuo 1951 05 26 kalintas Magadane (Berlage), Magadano sr.;
tremtis nuo 1958 09 17 Magadane.
Valerija Pankevičienė, gim. 1883, sūnus Kostas, gim. 1921, valstiečiai; ištremti 1948 05 22 į Zyriankos miškų ūkį., Jeniseisko r.,
Krasnojarsko kr.; paleisti 1958 07 16, grįžo į Lietuvą.
Vladas Prunskus, gim. 1907, valstietis, 1941 sukilimo dalyvis; 1944
vasarą traukėsi į Vakarus, pateko į rusų nelaisvę, 1946 kalintas
filtraciniame lageryje Uchtoje, Komija, 1946 grįžo į Lietuvą; suimtas
1948 07 24, kalintas Rokiškyje, Vilniuje; Karo tribunolo 1948 09 24
nuteistas 25 m. lagerio ir 3 m. tremties, kalintas Minlage, Komija;
paleistas 1956 07 11, grįžo į Lietuvą; brolis Albinas, gim. 1905,
valstietis; suimtas 1945 12 18; Karo tribunolo 1946 04 18 nuteistas
15 m. lagerio; nuo 1946 06 19 kalintas Jeniseilage, vėliau Norillage,
Krasnojarsko kr.; paleistas 1955 10 03.
Feliksas(?) Sviklys, partizanas Pikuolis; žuvo 1945 prie Radžioniÿ k.

Ramonãičių k.
Jonas Šinkūnas, gim. 1921, 1941 sukilimo dalyvis, partizanas; suimtas
1945 11 08, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; nuo 1946 03 01 kalintas Sevželdorlage, Komija, Karos Vartų lageryje, Archangelsko sr.;
1946 12 09 atvežtas į Panevėžio kalėjimą; Ypat. pasit. 1947 08 16 nuteistas 10 m. lagerio; kalintas Intoje (Minlage), Komija; nuo 1955 02 13
tremtis Intos r., Komija; paleistas 1956 05 30, grįžo į Lietuvą; tėvas
Jokūbas, gim. 1887, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas 1945 08 03,
kalintas Rokiškyje, nuo 1946 02 28 kalintas Sevželdorlage, Komija.
Feliksas Šukys, gim. 1888, žmona Salomėja, gim. 1894, sūnus Juozas,
gim. 1926, valstiečiai; ištremti 1949 04 19 į Čeremchovą, Irkutsko sr.;
paleisti 1958 06 07, grįžo į Lietuvą.
Juozas Žvirblis, gim. 1912, miškininkas; suimtas 1945 09 07 (1945 08),
kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; nuo 1945 11 kalintas Archan-
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gelsko sr.; Karo tribunolo 1946 08 05 nuteistas 4 m. lagerio; paleistas
1949 07 06, grįžo į Lietuvą.

Rimšioniÿ k.
Pranas Čiurlys, gim. 1922, valstietis, partizanas; suimtas 1945 03 06,
nuo 1945 08 03 kalintas Vorkutlage, Komija, nuo 1945 10 15 filtraciniame lageryje Kalinine.
Elena Čiurlytė, gim. 1927, valstietė, partizanų rėmėja; suimta
1949 07 06, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1949 09 21 nuteista 10 m. lagerio; nuo 1949 12 22 kalinta Ozerlage,
Irkutsko sr., Balchaše (Steplage), Karagandos sr.; paleista 1956 05 22,
grįžo į Lietuvą.

Rùdžių k.
Vilius Cinauskas, gim. 1904, miškininkas, 1941 sukilimo dalyvis; suimtas 1947 02 04, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; paleistas 1947 04 27.
Juozas Čipas, gim. 1892, žmona Juzė, gim. 1898, sūnus Antanas,
gim. 1929, dukros – Salomėja, gim. 1931, Stasė, gim. 1935; ištremti
1951 10 02 ; paleisti 1958.
Jurgis Dūdonis, gim. 1901, valstietis; suimtas 1945 08 06; Ypat. pasit.
1946 12 28 nuteistas 10 m. lagerio, nuo 1946 kalintas Sevdvinlage,
Archangelsko sr.; tremtis nuo 1954 Ordžonikidzevskio r., Krasnojarsko kr.; paleistas 1956.
Petras Dudonis, gim. 1923, partizanas Džekas; suimtas 1949 09 11,
kalintas Klaipėdoje, Kaune; Ypat. pasit. 1950 02 22 nuteistas 10 m.
lagerio; nuo 1950 03 24 kalintas lageriuose.
Kazimieras Indrelė, gim. 1918, valstietis, Algimanto apyg. partizanų
ryšininkas Strausas; žuvo 1949 03 04 Kãlvių k., Rokiškio r.
Jonas Janonis, gim. 1896, valstietis, partizanas; suimtas 1945 12 05,
kalintas Rokiškyje; 1947 08 04 byla nutraukta, mirus kaliniui.
Jonas Martinėlis, gim. 1896, valstietis; nužudytas sovietinių aktyvistų
ir raudonarmiečių 1941 06 25 netoli Kamajų.
Jonas Pranskūnas, gim. 1921, valstietis; suimtas 1944 09 22, kalintas
Rokiškyje; 1945 05 05 (04 23) pabėgo.
Jonas Pranskūnas, gim. 1915, partizanas; žuvo 1947 netoli Vaine¤kių k.;
brolis Pranas, gim. 1914, partizanas; žuvo 1944 12 netoli Duõkiškio.
Petras Samas, gim. 1902, tarnautojas; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., 1942 02 10 mirė lageryje;
žmona Anelė, gim. 1901, sūnus Vytautas Petras, gim. 1930, duk
ros – Stasė, gim. 1927, Elena, gim. 1934, motina Emilija, gim. 1856;
ištremti 1941 06 14 į Vylkovą, Tiumencevo r., Altajaus kr.; Emilija
1942 mirė tremtyje; 1947 kiti pabėgo į Lietuvą; Vytautas Petras
suimtas 1949 05 18, Ypat. pasit. 1949 10 28 nuteistas 3 m., kalintas
Volgos-Dono kanalo lageryje; grąžintas į tremtį 1951 Altajaus kr.;
paleistas 1957 08 10, grįžo į Lietuvą.
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Petras Šermukšnis, gim. 1921, valstietis, Vyčio apyg. partizanas
Kuntaplis; suimtas 1945 02 10, kalintas Rokiškyje, 1945 03 03 paimtas
tarnauti į Raudonąją Armiją; 1945 03 15 pabėgo, tapo partizanu;
1945 09 vėl paimtas tarnauti į Raudonąją Armiją, grįžo į Lietuvą;
suimtas 1947, nuteistas 2 m. lygtinai už nelegalų šovinių laikymą;
suimtas 1949 07 11, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; Ypat. pasit.
1949 09 28 nuteistas 10 m. lagerio; nuo 1949 11 30 kalintas Steplage,
Karagandos sr.; paleistas 1956 05 22, grįžo į Lietuvą.

Salÿ mstl.
Kazimieras Andrijauskas, gim. 1900, žmona Michalina, gim. 1900,
valstiečiai, sūnūs – Kazys, gim. 1922, Albertas, gim. 1931, duktė
Vanda, gim. 1937; ištremti 1947 12 29 į Tomsko r., Tomsko sr.;
mirė tremtyje: tėvas Kazimieras 1952, sūnus Kazys 1950; kiti paleisti
1958 01 29, į Lietuvą negrįžo.
Aleksas Barzdonis, gim. 1918, valstietis, partizanas; suimtas 1946 11 30,
kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; Karo tribunolo 1947 03 29 nuteistas
10 m. lagerio ir 5m. tremties; kalintas Intoje, Komija; tremtis nuo
1954 09 29 Vorkutoje, Komija, 1957 grįžo į Lietuvą.
Kajetonas Čepukas, gim. 1906; suimtas 1951 03 15, kalintas Rokiškyje;
Karo tribunolo 1951 06 02 nuteistas 25 m. lagerio ir 5 m. tremties,
nuo 1951 09 08 kalintas Minlage, Komija; paleistas 1956 07 25.
Petras Davolis, valstietis; nužudytas NKVD kareivių (stribų) 1944 12 24
Salų vnk., Rokiškio r.
Petras Gailiūnas, gim. 1908, valstietis, 1941 sukilimo dalyvis; suimtas
1945 06 25, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; nuo 1945 12 13 kalintas
Vorkutlage, Komija; 1947 08 16 atvežtas į kalėjimą Panevėžyje; Karo
tribunolo 1947 12 19 nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties; nuo
1948 03 21 kalintas Statyboje Nr. 501, 1951 09 24 Statyboje Nr. 508,
Sovetskaja Gavanės r., Chabarovsko kr.; paleistas 1953 06 23.
Adomas Grabauskas, gim. 1906, žmona Anelė, gim. 1906, duktė
Kazimiera, gim. 1930, partizanų rėmėjai; suimti 1948 01 18, kalinti
Panevėžyje; Ypat. pasit. 1948 04 08 nuteisti: Adomas 8 m. lagerio,
Kazimiera 5 m. lagerio; Adomas nuo 1948 08 07 kalintas Gorlage,
Krasnojarsko kr., 1950 01 01 mirė lageryje; Kazimiera kalinta Karlage,
Karagandos sr.; paleista 1952 01 18, grįžo į Lietuvą; Anelė kalinta
Panevėžyje; paleista 1948 03 20.
Vaclovas Jankauskas, valstietis, partizanas Amerikonas; žuvo 1947 11 17.
Bronius Jasiūnas, gim. 1920, valstietis; suimtas 1945 12 03, kalintas
Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; be teismo kalintas Sevželdorlage,
Komija iki 1947 03 15, grįžo į Lietuvą.
Jonas Muralis, gim. 1908, žmona Adelė, gim. 1909, mokytojai, sūnus
Algimantas, gim. 1934, duktė Danguolė Liucija, gim. 1936; ištremti
1941 06 14 į Tiumencevo r., Altajaus kr.; paleisti 1959, grįžo į Lietuvą.
Tomas Stipinas, gim. 1890, valstietis; suimtas 1945 07 04, kalintas
Rokiškyje, Vilniuje; nuo 1945 09 07 kalintas Intlage, Vorkutlage,
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Komija; 1947 08 12 byla nutraukta, paleistas, 1947 grįžo į Lietuvą;
sūnus Albinas, gim. 1924, suimtas 1945 06 25, kalintas Rokiškyje,
Vilniuje; nuo 1945 09 07 kalintas Intlage, Vorkutlage, Komija; byla
nutraukta 1947 08 12, 1947 grįžo į Lietuvą; žmona Veronika, gim.
1907 (1910), dukros – Stasė Veronika, gim. 1930, Elena, gim. 1935;
ištremtos 1947 11 23 į Tiumenę; 1952 visos pabėgo iš tremties į
Lietuvą.
Juozapas Susnys, gim. 1862, žmona Salomėja, gim. 1891, sūnūs –
Alfonsas, gim. 1920, Jonas, gim. 1925, duktė Juzė, gim. 1922, sesuo
Ona Susnytė, gim. 1886, valstiečiai; ištremti 1949 03 28 į Ruskije
Jangutų k., Osos r., Irkutsko sr.; mirė tremtyje: Ona 1949 05 26,
Juozapas 1956; Salomėja į Lietuvą negrįžo, mirė 1964; vaikai paleisti
1958 07 12, 1965 grįžo į Lietuvą.
Antanas Vienožinskis, gim. 1898, Salų žemės ūkio mokyklos dėstytojas; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., Ypat. pasit. 1943 01 30 nuteistas 5 m.; paleistas 1945 06 29.

Skeiriÿ k
Antanas Budreika, gim. 1907, valstietis; nužudytas NKVD kareivių
(stribų) 1945 07 13 Nečioniÿ k., Rokiškio r.; žmona Vitalija, gim.
1913, sūnūs – Eimutis, gim. 1936, Vytautas, gim. 1939; ištremti
1947 12 29 į Timiriazevskį, Tomsko r., Tomsko sr., Eimutis 1948
mirė tremtyje; kiti paleisti 1957 09 28, grįžo į Lietuvą.
Emilija Meškauskienė, gim. 1911, valstietė; sūnus Albinas Makuška,
gim. 1934, dukros – Zofija Vanda Makuškaitė, gim. 1930, Elena
Makuškaitė, gim. 1933, Ona Meškauskaitė, gim. 1938, Janina Meškauskaitė, gim. 1939; ištremti 1949 03 25 į Petrovskio k., Tyretės r.,
Irkutsko sr.; paleisti 1956-1958, grįžo į Lietuvą.
Antanas Šatkus, gim. 1902, apylinkės administracijos darbuotojas,
Algimanto apyg. partizanų rėmėjas; suimtas 1949 11 24, kalintas
Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 04 01 nuteistas
10 m. lagerio; nuo 1950 07 18 kalintas Intoje (Minlage), Komija,
1954 09 23 mirė lageryje.

Steponåvos vnk.
Vladas Šakalys, gim. 1917, miškininkas, 1941 sukilimo dalyvis;
suimtas 1945 02 28, kalintas Panevėžyje, Vilniuje, nuo 1945 08 03
kalintas Vorkutlage, Komija, filtraciniame lageryje Kalinine; paleistas,
grįžo į Lietuvą; suimtas 1948 08 21, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje,
nuo 1949 10 20 Vilniuje; Karo tribunolo 1949 08 09 nuteistas 25 m.
lagerio ir 5 m. tremties; nuo 1949 10 27 kalintas Unžlage, Gorkio sr.,
1954 06 30 Janstrojaus lageryje, Jakutija, Sevvostlage, Magadano sr.;
paleistas 1956 06 01.

Šermukšnýnės vnk.
Bonifacas Kukuška, partizanas Klajūnas; žuvo 1945 09 30.
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Šilínės vnk.
Kazimieras Vinskavičius, gim. 1908, žmona
Stasė, gim. 1917, Kazys, gim. 1945, Julė, gim.
1946, motina Marcelė, gim. 1882; ištremti
1948 05 22 į Kokornojės k., Kazačinskojės r.,
Krasnojarsko kr.; paleisti 1958 06 28, grįžo
į Lietuvą.

Špókiškio k.
Ignas Šeškus, gim. 1911; nužudytas NKVD
kareivių (stribų) 1944 11 20 (1945 rudenį?)
Špokiškio k.
Mindaugas Vilys, gim. 1923, partizanas Paulius; ištremtas 1948 05 22 į Dvoriščės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr., nuo 1949 08 į
Jazajevką, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.;
paleistas 1957 09 03, grįžo į Lietuvą.

Taraµdžių k.
Antanas Andriuškevičius, gim. 1897, duktė
Sofija, gim. 1928, partizanų rėmėjai; suimti
1948 04 19, kalinti Rokiškyje; Ypat. pasit.
1948 06 26 Antanas nuteistas 10 m. lagerio;
kalintas Minlage, Komija; paleistas 1954 09
24, grįžo į Lietuvą; Sofija nuteista 7 m. lagerio, kalinta Dubravlage, Mordovija; paleista
1955 01 25, grįžo į Lietuvą.
Pranas Klebonas, gim. 1908, valstietis; suimtas 1945 11 20, kalintas Rokiškyje, Vilniuje; nuo 1946 02 01 kalintas Sevželdorlage,
Komija; Ypat. pasit. 1947 02 07 nuteistas
5 m. lagerio.

K. ir S. Vinskavičių šeima tremtyje prie
Jenisiejaus. Abu mažieji sūnūs gimę jau
tremtyje. Antroje nuotraukos pusėje užrašyta:
„Prisiminimui/ nuo Vinskavičiaus/ šeimos
brangiems/ saviškiams. Tik mamos/ ir Julytės
nėra čia./ Vaizdelis Jenisiejaus/ krante, kurio
ūžesys/ 10 metų kaip šniokščia/ mūsų ausyse./
1958 m. rugpjūčio 3 d./ Parogas.“

Kazimieras Vilys, gim. 1891, žmona Ona, gim. 1891, valstiečiai;
ištremti 1948 05 22 į Dvoriščės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.,
1949 08 į Jazajevką, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti
1957 09 03, grįžo į Lietuvą; sūnus Albinas, gim. 1924, partizanas;
žuvo 1945 03 03 Taraµdžių k.
Juozas Zaborskas, gim. 1906, valstietis, 1941 sukilimo dalyvis; suimtas 1945 11 17, kalintas Rokiškyje, Vilniuje; nuo 1946 02 02 kalintas
Železnodorožne (Sevželdorlage), Komija; paleistas 1947 01 21.
Albinas Žyla, gim. 1927, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas
1949 07 09, kalintas Kupiškyje, Panevėžyje; Ypat. pasit. 1950 08 05
nuteistas 5 m. lagerio; nuo 1950 10 24 kalintas Pesčianlage, Karagandos sr.; paleistas 1953 04 18.
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Tytìlių k.
Jonas Ketvirtis, gim. 1903, valstietis; suimtas 1946 01 20, kalintas
Rokiškyje; byla nutraukta 1946 06 30.
Edvardas Tupalskis, gim. 1907, žmona Viktė, gim. 1908, sūnūs – Stasys, gim. 1938, Edvardas, gim. 1940, Jonas, gim. 1946, duktė Galina,
gim. 1949; ištremti 1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.;
paleisti 1958 06 18.
Antanas Vaira, gim. 1883, žmona Konstancija, gim. 1889, dukros –
Valė, gim. 1924, Pranciška, gim. 1933; ištremti 1949 03 25 į Čičikovskio k., Nukutų r., Irkutsko sr.; Konstancija 1957 10 12 mirė
tremtyje; kiti paleisti 1958 01 14, grįžo į Lietuvą; sūnus Vytautas,
gim. 1927, amatininkas; suimtas 1946 01 20, kalintas Rokiškyje; paleistas 1946 06 30; 1949 03 25 ištremtas su tėvais ir seserimi; grįžo
į Lietuvą.

Totõriškių k.
Augustas Bakanavičius, gim. 1905, žmona Kazimiera, gim. 1918,
sūnus Algis, gim. 1937, duktė Genė, gim. 1943; ištremti 1947 12 29
į Timiriazevskio miškų ūkį, Tomsko r., Tomsko sr.; paleisti 1957 10
12, Kazimiera ir Algis į Lietuvą grįžo.
Kazimieras Petrulis, gim. 1872, sūnus Boleslovas, gim. 1928, duktė
Liuda, gim. 1922, valstiečiai; ištremti 1945 08 30 į Gainų r., Permės sr.;
Kazimieras 1946 01 01 mirė tremtyje, vaikai paleisti 1956 03 13,
grįžo į Lietuvą; sūnūs – Vytauto apyg. partizanai, žuvo: Jonas, gim.
1914, 1945 06 (05?) Gudoniÿ miške, netoli Giri¿nų k., Rokiškio r.;
Ignas, gim. 1926, 1945 11 (12 25?) netoli Ulytºlės k., Rokiškio r.
Mečislovas Sabanskas, gim. 1895, policijos nuovados viršininkas; 1941
06 14 išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., 1942
09 11 mirė lageryje; žmona Paulina, gim. 1900, valstietė; ištremta
1941 06 14 į Vysokaja Grivą, Pankrušichos r., Altajaus kr.; paleista
1956 04 21, grįžo į Lietuvą.
Teofilė Stalionienė, gim. 1890, duktė Birutė, gim. 1936; ištremtos
1945 07 24 į Komiją; pabėgo iš tremties į Lietuvą.
Jurgis Zaveckas, gim. 1926, valstietis, partizanas; suimtas 1946 02 28;
1946 07 22 nuteistas 5 m. lagerio.

Trùmponių k.
Stasys Macijauskas, gim. 1899, valstietis; suimtas 1945 08 13, kalintas
Rokiškyje, Panevėžyje; nuo 1945 10 25 kalintas Vorkutlage, Komija.
Boleslovas Šajauka, gim. 1900 (1890), valstietis, 1941 sukilimo dalyvis;
suimtas 1949 09 16, kalintas Panevėžyje; Karo tribunolo 1949 12 10
nuteistas 25 m. lagerio ir 5 m. tremties; nuo 1952 08 04 kalintas
Pesčianlage, Karagandos sr.; paleistas 1955 10 15, grįžo į Lietuvą.
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Tru¹čiškių k.
Balys Butiškis, gim. 1915, amatininkas; suimtas 1945 04 06, kalintas
Rokiškyje, nuo 1945 06 13 Panevėžyje; Karo tribunolo 1945 08 22
nuteistas 15 m. lagerio ir 5 m. tremties; nuo 1945 10 06 kalintas
Vorkutlage, Komija; tremtis 1955 04 23 Komijoje; paleistas 1956 08 10.
Juozas Butiškis, gim. 1897, žmona Teresė, gim. 1901, sūnus Stasys,
gim. 1931; ištremti 1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.;
paleisti 1958 07 10; sūnus Vytautas, gim. 1926, valstietis; suimtas
1945 02 10, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje; Karo tribunolo 1945 08 22
nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties; nuo 1945 10 10 kalintas
Dolinskojės lageryje, Žanos d‘Ark r., Karagandos sr., nuo 1947
Baikonūre, Džezkazgano r., Karagandos sr.; tremtis nuo 1954 08 05
Karagandoje; paleistas 1961 04 18, grįžo į Lietuvą.
Konstancija Butkienė, gim. 1885, dukros – Adelė, gim. 1908, Liuda,
gim. 1910, Konstancija, gim. 1925, valstietės; ištremtos 1949 03 27
į Pervoje Maja kolūkį, Osos r., Irkutsko sr.; paleistos 1958 07 10,
grįžo į Lietuvą.
Jonas Butkys, gim. 1907, žmona Pranė, gim. 1920, sūnūs – Vidas
Jonas, gim. 1944, Eigidijus, gim. 1945; ištremti 1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.; paleisti 1958 07 08.
Antanas Galvydis, gim. 1907, valstietis; suimtas 1945 08 04; Ypat.
pasit. 1946 12 28 nuteistas 8 m. lagerio, nuo 1950 07 01 kalintas Minlage, Komija; tremtis nuo 1953 08 08 Komijoje; paleistas 1956 05 30.

Urbõniškio vnk.
Leonas Gasiūnas, gim. 1901, žmona Akvilina, gim. 1913, valstiečiai,
sūnūs – Jonas, gim. 1937, Vidutis, gim. 1944, dukros – Irena, gim.
1935, Zita, gim. 1948; ištremti 1949 03 25 į Čeremšankos k., Taišeto r., Irkutsko sr.; paleisti 1956 10 18, grįžo į Lietuvą.

Urliÿ k.
Aloyzas Balaišis, gim. 1914, brolis Antanas, gim. 1918, partizanai;
žuvo 1945 12 netoli Urliÿ k.
Juozas Bartkūnas, gim. 1929, mokytojas, partizanas; suimtas 1947 06 26;
Ypat. pasit. 1949 11 22 nuteistas 7 m. lagerio, kalintas Vorkutoje,
Komija; tremtis nuo 1954 06 26 Komijoje; paleistas 1956 05 07, į
Lietuvą negrįžo.
Antanas Jurkštas, gim. 1894, valstietis; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., 1941 11 29 mirė lageryje;
žmona Ona, gim. 1894, dukros – Kazimiera, gim. 1924, Bronislova,
gim. 1928, Teresė, gim. 1930, Stanislova, gim. 1933, motina Karolina,
gim. 1855; ištremtos 1941 06 14 į Vysokaja Grivą, Pankrušichos r.,
Altajaus kr.; mirė tremtyje: Teresė 1942 09 25, Karolina 1943 03 11;
kiti 1947 06 15 pabėgo į Lietuvą; Kazimiera suimta 1954, kalinta
Džezkazgane (Steplagas), Karagandos sr.; 1956 grąžinta į Pankrušichos r., Altajaus kr.; paleista 1958, grįžo į Lietuvą.
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Jonas Kilas, gim. 1902, policininkas; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; 1942 07 12 mirė lageryje;
žmona Petronėlė, gim. 1909, dukros – Antanina, gim. 1934, Janina,
gim. 1936, ištremtos 1941 06 14 į Kamenį prie Obės, Altajaus kr.;
1969 grįžo į Lietuvą.
Elena Neniškytė, gim. 1916, valstietė, partizanų rėmėja; suimta
1949 07 30, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 02 04 nuteista 10 m. lagerio; nuo 1950 05 28 kalinta Intoje
(Minlage), Komija, nuo 1955 02 09 Karlage, Karagandos sr.; paleista
1956 07 18, grįžo į Lietuvą.
Julija Žukytė, gim. 1918, valstietė; suimta 1945 08 17, kalinta Rokiškyje; paleista 1945 11 19.

Vabõlių k.
Antanas Balaišis, gim. 1925, partizanas; žuvo 1946 (rudenį) Jūžintų
šile, Rokiškio r.
Juozapas Kazlauskas, gim. 1876, žmona Marijona, gim. 1886; ištremti 1948 05 22 į Stepanovkos k., Uderėjaus r., Krasnojarsko kr.;
Juozapas 1950 02 22 mirė tremtyje, Marijona paleista 1956 05 09,
grįžo į Lietuvą.
Bronė Kvedaraitė, gim. 1924, valstietė; ištremta 1949 04 13 į Perevozo k., Bodaibo r., Irkutsko sr.; paleista 1958 06 28, leista grįžti į
Lietuvą 1961 10 31, grįžo į Lietuvą,
Marijona Latvėnaitė, gim. 1878; ištremta 1945 07 24 į Komiją; mirė
tremtyje.
Vytautas Makutėnas, gim. 1929, kariškis; suimtas 1952 10 21; Karo
tribunolo 1952 12 03 nuteistas 25 m. lagerio; nuo 1953 03 04 kalintas
Vorkutoje (Rečlage), Komija.
Kostas Mikalaičiūnas, gim. 1889, žmona Angelė, gim. 1897, valstiečiai, duktė Salomėja, gim. 1932; ištremti 1949 03 25 į Charaguną,
Tyretės r., Irkutsko sr.; paleisti 1957 11 10, grįžo į Lietuvą; sūnūs –
Juozas 1944 rudenį nušautas Raudonosios Armijos kareivių; Napalys,
gim. 1927, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas 1948 08 28, kalintas
Rokiškyje; Ypat. pasit. 1948 12 04 nuteistas 10 m. lagerio; kalintas
Ozerlage, Irkutsko sr., Berlage, Magadano sr.; tremtis Irkutsko sr.;
paleistas 1957 11 10.

Vaičioniÿ k.
Teofilė Dulkienė, gim. 1898, sūnūs – Juozas, gim. 1932, Kazys, gim.
1936, Jonas, gim. 1937, duktė Elena, gim. 1934, valstiečiai; ištremti
1949 03 25 į Vorot Ongojaus k., Nukutų r., Irkutsko sr.; paleisti
1957 07 29, grįžo į Lietuvą.
Janina Repeikaitė, gim. 1924, valstietė, partizanų ryšininkė; suimta
1949 01 14, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje; Ypat. pasit. 1949 06 08
nuteista 10 m. lagerio; kalinta Sevvostlage, Magadano sr.; paleista
1956 05 30.
291

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Vaine¤kių k.
Anelė Budrytė, gim. 1906, valstietė, partizanų rėmėja; suimta 1947 11 21, kalinta
Rokiškyje; Ypat. pasit. 1948 04 12 nuteista
8 m. lagerio, kalinta Temlage (Dubravlage),
Mordovija.
Vladas Ivanauskas, gim. 1917, valstietis, partizanas Kaltas; žuvo 1948 12 25 Šedu¤kių k.,
Anykščių r.; brolis Feliksas, gim. 1915,
partizanas Kirvis; suimtas Utenos r. 1949 08
11, kalintas Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje;
Ypat. pasit. 1950 02 04 nuteistas 25 m.
lagerio; nuo 1951 04 04 kalintas Rečlage,
Vorkutlage, Komija, nuo 1959 Dubravlage,
Mordovija; paleistas 1960 03 02.
Feliksas Kemeklis, gim. 1912, darbininkas,
pogrindinės organizacijos narys; suimtas
1945 04 15, kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1945 08 22 nuteistas 15 m. lagerio
ir 5 m. tremties; kalintas Ponyšlage, Permės sr., nuo 1948 05 09 Norilske, Krasnojarsko kr.; paleistas 1955 05 12.
Bronius Lapinskas, gim. 1919, valstietis,
partizanas Barsukas; žuvo 1949 10 18.

Partizanų Jono, Vytauto ir Aldonos Pakštų

Juozas Lapinskas, gim. 1916, valstietis, partizanų rėmėjas; suimtas 1945 12 21, kalintas
Rokiškyje; byla nutraukta 1946 03 01.

2012 07 12

kapas Duokiškio kapinėse. A. Petrašiūno nuotr.

Ona Pakštaitė, gim. 1925, valstietė, partizanų rėmėja; suimta
1950 02 27, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit.
1950 09 20 nuteista 10 m. lagerio; nuo 1951 04 04 kalinta Ozerlage,
Irkutsko sr.; paleista 1956 05 07.
Augustas Pakštas, gim. 1894, valstietis; suimtas 1946 08 16, kalintas
Rokiškyje, Panevėžyje; paleistas 1947 06 05; kartu su žmona Anele,
gim. 1897, sūnumi Juliumi, gim. 1929, ištremti 1948 05 22 į Kokornojės k., Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti 1960 03 07, grįžo
į Lietuvą; sūnūs – Jonas, gim. 1928, Vytautas, gim. 1921, partizanai,
žuvo 1945 03 Mikni¿nų miške, Rokiškio r.; duktė Aldona, gim. 1924,
partizanų ryšininkė, žuvo 1945 04 17 (1947?) Jotkoniÿ k., Anykščių r.
(kitais duomenimis, žuvo Vaine¤kių šilelyje arba Šimoniÿ girioje);
duktė Elena, gim. 1926, suimta 1952.
Jurgis Vilėniškis, gim. 1877 (1887), žmona Karolina, gim. 1882,
valstiečiai, dukros – Stefanija, gim. 1909, Emilija, gim. 1921, Janė,
gim. 1928; ištremti 1948 05 22 į Dvoriščės k., Kazačinskojės r.,
Krasnojarsko kr.; paleisti 1958 02 03, grįžo į Lietuvą; sūnus Pranas,
gim. 1919, valstietis, Algimanto apyg. partizanas Demokratas; žuvo
1949 07 16 netoli Nosvãičių k., Utenos r.
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Antanas Žilys, gim. 1894, kolūkietis, partizanas, duktė Pranė, gim.
1926, kolūkietė, partizanų rėmėja; suimti 1950 02 28, kalinti Rokiškyje; Ypat. pasit. 1950 09 20 nuteisti 10 m. lagerio; Antanas nuo
1950 12 02 kalintas Karabase (Luglage), Žanos d‘Ark r., Karagandos sr., 1951 02 02 Pesčianlage, Karagandos sr.; Pranė nuo 1950 12 02
kalinta Taišet-Bratske (Ozerlage) ir Angarlage, Irkutsko sr.; paleista
1956 06 11.

Vaitk¿nų k.
Napalys Balaišis, gim. 1885, sūnus Vytautas, gim. 1925, dukros –
Ona, gim. 1928, Albina, gim. 1930; ištremti 1947 12 29 į Lesnojaus k.,
Krivošeino r., Tomsko sr.; Napalys 1952 mirė tremtyje; sūnus Kazys,
partizanas Beržas; žuvo 1947 12 13 rudenį Vaitkūnų k., Anykščių r.
Jonas Bimba, gim. 1904; suimtas 1941 06 22, kalintas Rokiškyje, nukankintas sovietinių aktyvistų ir raudonarmiečių 1941 06 24
Papartýnės miške, Rokiškio r.
Kostas Kinderis, gim. 1909; nužudytas NKVD kareivių (stribų) 1944 11.
Kazys Matiukas, gim. 1892, žmona Karolina, gim. 1892, valstiečiai; ištremti 1947 12 22 į Kurleką, Tomsko r., Tomsko sr.; paleisti
1956 06 30, grįžo į Lietuvą.
Jakovas Michailovas, gim. 1882; nužudytas (partizanų?) 1949 01 29.

Va»lių k.
Pranas Kriukelis, gim. 1918, žmona Bronė, gim. 1925, valstiečiai,
duktė Birutė, gim. 1948; ištremti 1949 03 26 į Manilovskio k., Nukutų r., Irkutsko sr.; paleisti 1954 12 11, grįžo į Lietuvą.
Pranas Kriukelis, gim. 1899, žmona Emilija, gim. 1908, valstiečiai,
duktė Janina, gim. 1947; ištremti 1949 03 27 į Bolšaja Rečka k.,
Irkutsko r., Irkutsko sr.; paleisti 1957 01 09, grįžo į Lietuvą.
Kazys Navackas, gim. 1921, partizanas; žuvo 1947 03 03 (1946 02 21?)
Kamajų šile, Rokiškio r.

Vaštakiškio vnk.
Jurgis (Jonas) Kvedaras, gim. 1901, valstietis; suimtas 1941, kalintas
Kaune; 1941 04 30 išvežtas į Pečiorlagą, Komija.
Albinas Vaštaka gim. 1924, valstietis; nužudytas sovietinių aktyvistų
1941 06 23 savo sodyboje.

Verksnioniÿ k.
Vladas Groblys, gim. 1915, ir jo broliai partizanai – Kazys, gim.
1919, Pranas, gim. 1922, žuvo: Vladas 1950 09 28 nusišovė bunkeryje
Drùskių k., Kupiškio r., Kazys ir Pranas žuvo 1947 Salågirio miške.
Alfonsas Petryla, gim. 1894, duktė Aldona, gim. 1926, valstiečiai,
partizanų rėmėjai; suimti 1946 09 19; Alfonsas kalintas Rokiškyje;
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1947 09 09 byla nutraukta, paleistas; Aldona Aukšč. Teismo 1947 11 15
nuteista 6 m. lagerio ir 3 m. tremties; nuo 1947 12 22 kalinta Unžlage, Gorkio sr., Mordovijoje; 1952 grįžo į Lietuvą.
Bronius Petryla, gim. 1922, partizanas; žuvo 1945 12 20 (1947 08 17?)
Verksnioniÿ k.
Juozas Petryla, gim. 1895, žmona Teresė, gim. 1893, dukros – Elena,
gim. 1926, Bronė, gim. 1927, valstiečiai, partizanų rėmėjai; suimti
1946 09 13, kalinti Rokiškyje, Panevėžyje; Juozas mirė tardomas
1946 11 07 Rokiškio kalėjime; Teresė, Elena ir Bronė Karo tribunolo
1947 03 28 nuteistos: Teresė 10 m. lagerio ir 5 m. tremties, kalinta Taišetlage (Angarlage), Irkutsko sr.; Elena 4 m. lagerio ir 3 m.
tremties, kalinta Oneglage, Archangelsko sr.; Bronė 7 m. lagerio ir
3 m. tremties, kalinta Segežoje, Karelija, Vladivostoke, Primorės kr.;
paleistos ir visos grįžo į Lietuvą.

Viktoriškio vnk.
Teresė Kiukytė, gim. 1912, sesuo Marijona, gim. 1908, valstietės,
partizanų ryšininkės; suimtos 1949 09 27, kalintos Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje; Ypat. pasit. 1950 02 25 nuteistos 10 m. lagerio; nuo
1950 07 10 kalintos Minlage, Komija; paleistos 1956 07 17, grįžo į
Lietuvą.

Vilkìliškio vnk.
Kostė Čepukienė, gim. 1899, sūnus Vytautas, gim. 1930, valstiečiai;
ištremti 1949 03 25 į Nukutų r., Irkutsko sr., Tajožną, Tyretės r.,
Irkutsko sr.; paleisti 1956 04 18.

Žališkės vnk.
Kostas Kriukelis, gim. 1901, kolūkietis; ištremtas 1951 10 02 į Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.; paleistas 1953 03 28.

Že¤mių k.
Jonas Alešiūnas, gim. 1905, valstietis, 1941 sukilimo dalyvis; suimtas
1951 04 09, kalintas Rokiškyje; Karo tribunolo 1951 07 19 nuteistas
25 m. lagerio, nuo 1951 09 17 kalintas Varnavine, Gorkio sr.
Antanas Lapienis, partizanas Šermukšnis; žuvo 1950 05 01.
Antanas Žukas, partizanas; žuvo 1945.

Želmenÿ k.
Kazys Jacka, gim. 1895, valstietis; 1941 06 14 išvežtas į Rešotų lagerį,
Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., Ypat. pasit. 1942 09 12 nuteistas
mirti, sušaudytas 1942 10 18 Kraslage, Krasnojarsko kr.
Antanas Jėcka, valstietis; ištremtas 1941 06 14, mirė vežamas į tremtį.
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Žliubÿ k.
Aldona Žigienė, gim. 1922, tarnautoja, duktė Kristina, gim. 1945;
ištremtos 1948 05 22 į Kokornojė, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.;
paleista 1958 02 18, į Lietuvą negrįžo.
Kazys Kirlys, gim. 1875, duktė Zofija, gim. 1920, valstiečiai, vaikaitė
Rima Žliubaitė, gim. 1946; ištremti 1948 05 22 į Kokornojė, Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleisti 1958 02 18, grįžo į Lietuvą.

Žvírbliškių k.
Liuba Cipkina, gim. 1914, duktė Raisa, gim. 1942; ištremtos 1949 03 25
į Kimiltėjaus k., Zimos r., Irkutsko sr.; vyras Jegoras, gim. 1890,
savanoriškai atvyko į tremtį, įrašytas į tremtinių sąrašą; paleisti
1957 08 30, išvyko į Latviją.

Ju»kiškio k.
Zigmas Mirskis, gim. 1920, 1941 sukilimo dalyvis, partizanas; 1947
legalizavosi; suimtas 1951 04 28, kalintas Šiauliuose, 1951 07 19 Karo
tribunolo nuteistas 25 m. lagerio; nuo 1951 10 23 kalintas Vitegorlage,
Vologdos sr., paleistas 1955, grįžo į Lietuvą.
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Kamajų krašto partizanai*
Vytautas Ikamas
Vincas Aglinskas, gim. 1924 m. Puodžių k.,
Užpalių vls. Žuvo 1944 m. Mikniūnų kaime.
Palaidotas Duokiškio kapinėse.
Kazys Aizinkevičius. Žuvo 1945 m. Užkastas Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Juozas Apšega-Strausas, gim. 1925 m. Algimanto apyg. partizanas. Žuvo 1945 m. su
12 partizanų grupe Šeduikių kaime, Svėdasų
valsčiuje. Algio Kazulėno informacija.
Petras Apšega-Vilkas, gim. 1918 m. Algimanto apyg. partizanas. Žuvo 1948 12 13
Šeduikių kaime, Svėdasų valsčiuje. Palaidotas Duokiškio kapinėse.
Petras Bačiulis-Viršila, gim. 1925 m., Vilko
būrio partizanas. Žuvo 1948 m. Užkastas
Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Antanas Baltrūnas, gim. 1918 m. Nemeniūnų k. Priklausė J. Černiaus būriui. Žuvo
1949 10 08. Palaidojimo vieta nežinoma.
Danas Baltrūnas, gim. 1923 m. Priklausė
J. Černiaus būriui. Žuvo 1945 m. Užkastas
Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Juozas Baltuška, gim. Papiškės vnk. Buvo
partizanų būryje. Vėliau legalizavosi ir išvažiavo Kaunan.

Vinco Aglinsko ir kitų žuvusių nuo sovietų
rankos duokiškėnų patriotų kapas Duokiškio
kapinėse. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 12

Jonas Bislys-Kalakutas, gim. Utenos r. Algimanto apyg. Aro būrio
vadas. Žuvo kartu su 6 partizanais Pajėdų sodyboje, Šeduikių k.,
Svėdasų vls. dėl išdavystės. Kartu žuvo sodybos šeimininkas Bronius
Pajėda, jo motina Elena Pajėdienė. Žuvusieji buvo išniekinti Svėdasuose, palaikai pakasti Svėdasų pušinėlyje prie koplyčios. Vėliau
perlaidoti Duokiškio kapinėse. 2000 06 23 J. Bisliui pripažintas kario
savanorio statusas.
Povilas Buitvydas, gim. 1924 m. Čižų k. Partizanas nuo 1944 m.
1945 m. per kautynes sunkiai sužeistas į koją. Legalizavosi. Po kelių
operacijų tapo invalidu. Dirbo batsiuviu Kaune.
Vaclovas Čepukonis-Tigras, gim. 1916 m.
Taraldžių k., vienas Lietuvos partizanų
vadų Aukštaitijoje, vėliau MGB agentas.
Partizanas nuo 1945 m., nuo 1949 04 Margio
būrio vadas, nuo 1951 12 naujai suformuotos Vytauto apygardos Tumo-Vaižganto

* Į sąrašą įtraukti partizanai, apie kuriuos Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos duomenų bazėje
nėra informacijos arba informacija nesutampa su
autoriaus pateikta. Daugiau apie Kamajų krašto
partizanus žr. Gailės Ambrazienės str. Kamajų valsčiaus gyventojai, nukentėję sovietinės okupacijos metais.
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rinktinės vadas. 1952 10 07 klastingai suimtas. Kankinamas palūžo ir nurodė TumoVaižganto rinktinės šabo bunkerį Šimonių
girioje. MGB buvo užverbuotas ir tapo
agentu Kiečiu. Dalyvavo naikinant paskutinius Lietuvos partizanus. Vėliau sovietinio
teismo buvo nuteistas.
Čirūna, gim. Gučiūnų k. 1945 m. rudenį
išėjo į partizanų būrį Salagirio miškan. Partizanų ryšininkės K. Neniškytės-Kamuoliuko
informacija.
Napalys Dagys, gim. Kurkliečių k. 1945 07 14
ryte apie pasirodžiusius sovietų kareivius
pranešė miške prie Kurkliečių kaimo apsistojusiems partizanams. Matė, kaip partizanas Budreika nušovė sovietų leitenantą.
Po žudynių Kurkliečių kaime su tėvu buvo
suimtas, Kamajuose tardytas, muštas, vėliau
paleistas.
Albinas Dilys, gim. 1925 m. Kulių k., Jūžintų vls. Žuvo 1948 m. Užkastas Kamajų
žydams priklausiusioje ganykloje.
Jonas Galvydis, gim. Kurkliečių (?) k. Žuvo
1945 m. Palaidojimo vieta nežinoma.
Jurgis Grižas, gim. 1920 m. Ažubalių kaime. Partizanų vado Jono Bislio kapas Duokiškio
Dalyvavo mūšyje prie Kurkliečių kaimo 1945 kapinėse. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 12
07 14 ir Žaliamiškyje. Vėliau legalizavosi.
Buvo tardomas, žiauriai kankinamas. Vėliau
dirbo statybininku. Gyveno Greviškių kaime.
Jonas Grucė, gim. Žeimių kaime. 1944 m. vienas iš pirmųjų Kamajų
apylinkėse tapo partizanu.
Jonas Gruoblys, gim. Kuokšių k. 1945 m. legalizavosi. Mirė namuose.
Bronius Gudelis. Partizanas nuo 1944 m. Žuvo po 1947 m.
Vladas Ingaunis-Makareckas, gim. Šermukšnynės vienkiemyje. Partizanas.
Povilas Jagminas-Bitinas, gim. Rudžionių kaime, Obelių valsčiuje.
1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Partizanavo Kamajų šile. 1947 m.
legalizavosi.
Anicetas Jančys, gim. Naujikų kaime, Svėdasų (?) valsčiuje. Žuvo
1945 m. Palaikai buvo užkasti Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje. Artimieji palaikus išvogė ir palaidojo Adomynės bažnytkaimio
kapinėse.
Antanas Kaušpėdas, gim. Nečionių kaime. Žuvo Mikniūnų kaime.
Palaidotas Alizavos bažnytkaimio kapinėse Kupiškio rajone.
Jonas Kaušpėdas, gim. Nečionių k., partizanas. Žuvo 1949 m. Mik
niūnų miške.
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Juozas Kepalas, gim. 1914 m. Ažubalių kaime. Partizanavo Kamajų
šile. 1945 m. legalizavosi.
Jonas Lapienis, gim. Žeimių k. Partizanu tapo 1944 m. vos pasitraukus vokiečiams. Miške aplink sodybą turėjo kelis bunkerius.
Vytautas Liesis, gim. 1915 m. Kuokšių k. Partizanas nuo 1944 m.
Žuvo 1945 m. Palaidojimo vieta nežinoma.
Mečislovas Lukošiūnas. Partizanas nuo 1944 m. rudens. Žuvo
1945 10 07 kartu su broliu Stasiu, Albinu Smalsčiu ir Jonu Miliumi.
Manoma, kad buvo išduoti. Palaikai išniekinti ant Kamajų miestelio
aikštės grindinio ir užkasti Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Stasys Lukošiūnas. Partizanas nuo 1944 m. rudens. Žuvo 1945 10 07
kartu su broliu Mečislovu, Albinu Smalsčiu ir Jonu Miliumi. Manoma, kad buvo išduoti. Palaikai išniekinti ant Kamajų miestelio
aikštės grindinio ir užkasti Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Vytautas Lukošius, gim. 1912 m. Partizanavo Kamajų šile. Žuvo
1945 m. Užkastas Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Kazimieras Markelis, gim. 1907 m. Vaineikių kaime. Padėjo Algimanto
apygardos štabui rengti pogrindžio leidinius. Už tai 1951 m. liepos
mėn. buvo nuteistas 25 metus kalėti. 1956 m. paleistas. Įsidarbino
Kaune. 1965 m. mirė. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 1924–1947 m.
rinko tautosaką, etnografinę medžiagą. Rokiškio krašto muziejus
2013 m. išleido jo surinktos tautosakos rinkinį Auksinia abalia jieškajimas.
Jonas Mašauskas, gim. Kunigiškių k., Svėdasų vls. 1945 07 14 mūšyje prie Kurkliečių kaimo kartu su Jurgiu Grižu liko gyvi pasislėpę
Ažubalių baloje. Dalyvavo puolant skrebus Juodpėnų kaime (dabar
Kupiškio r.).
Petras Mašauskas, gim. Kunigiškių k., Svėdasų vls. Buvo suimtas
bunkeryje ir nuteistas 25 metams lagerio.
Justinas Mickys, gim. 1923 m. Kuturiškių vnk. Nušautas kareivių
miškelyje netoli namų. Palaikai pakasti Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Jonas Mikėnas, gim. Trumponių k. Kovojo J. Černiaus būryje. Žuvęs
buvo pakastas buvusioje Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Juozas Miliūnas, gim. Aukštakalnių k. 1947 m. nušautas netoli
Jūžintų kareiviams ir skrebams šukuojant mišką. Palaidotas prie
Jūžintų kapinių.
Kazys Miliūnas, gim. 1923 m. Aukštakalnių k. Partizanauti pradėjo
1944 m. Žuvo 1953 m.
Antanas Mirskis, gim. Jurkiškio k. Gimnazistas. Partizanų ryšininkas.
Konstancija Neniškytė (Pečkuvienė)-Kamuoliukas, gyv. Urlių kaime,
partizanų ryšininkė.
Bronius Pajėda, gim. Šeduikių k., Svėdasų vls. Partizanavo Kamajų
šile. Žuvo 1945 10 06 savo namuose.
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Jonas Pajėda, gim. Šeduikių k., Svėdasų vls., partizanas. P. ir V. Pajėdų brolis. Žuvo 1945 10 06 savo namuose. Visų trijų brolių Svėdasuose
išniekinti palaikai buvo užkasti Svėdasų pušinėlyje prie koplyčios.
Pranas Pajėda, gim. Šeduikių k., Svėdasų vls., partizanas. J. ir
V. Pajėdų brolis. Žuvo 1945 10 06 savo namuose
Vladas Pajėda, gim. Šeduikų k., Svėdasų vls., partizanas. J. ir P. Pajėdų brolis. Žuvo 1945 10 06 savo namuose.
P. Pakštas, mokytojas, partizanas. Jo vadovaujamas 40-ies partizanų
būrys 1944 11 22 Duokiškyje užpuolė kareivių būrį.
Balys Palskys, gim. 1920 m., J. Palskio brolis. Žuvo 1947 m. Užkastas
Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Jonas Palskys, B. Palskio brolis. Partizanas nuo 1944 m. Žuvo 1947 m.
Užkastas Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Feliksas Paršiukas, gim. 1916 m. Šeduikių k., Svėdasų vls. 1945 09 30
žuvo B. Pajėdos sodyboje Šeduikių kaime. Svėdasuose išniekinti
palaikai buvo užkasti Svėdasų pušynėlyje prie koplyčios, vėliau
perlaidoti Duokiškio bažnytkaimio kapinėse.
Juozas Paulauskas, gim. 1905 m., žuvo 1945 m. Užkastas Kamajų
žydams priklausiusioje ganykloje.
Jonas Pauliukas, gim. Jučių k., Obelių vls. Buvo Balio Pupeikio
vadovaujamo būrio kovotojas. Tas būrys taip pat veikė Latvijoje,
o 1945 m. – Kamajų krašte. Žuvo netoli Duokiškio bažnytkaimio
1945 m. rudenį. Partizanas buvo slaptai palaidotas kapinėse.
Petras Raugalė, gim. Šeduikių k., Svėdasų vls. Žuvo 1945 09 30 su
kitais 6 partizanais B. Pajėdos sodyboje Šeduikių k.
Ruzgas, gim. Špokiškio kaime. Į partizanus išėjo 1944 m. Žuvo
1945 m. Palaidojimo vieta nežinoma.
Pranas Sakalauskas, gim. 1919 m. Tadauskų k., Svėdasų vls. Puskarininkis. Žuvo 1945 02 01 netoli Duokiškio bažnytkaimio. Kareivių
persekiotas su šunimis apie 3 km ir nušautas netoli miško, kuriame
partizanas tikėjosi pasislėpti. Po išniekinimo ant Kamajų miestelio
grindinio palaikai buvo užkasti Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje.
Juozas Skeirys, gim. Minčiūnų k. Partizanavo. Legalizavosi. Vėliau
mirė.
Vincas Smalskis, gim. 1920 m. Kurkliečių k. Partizanas nuo 1944 m.
Žuvo 1945 m. Palaidojimo vieta nežinoma.
Jonas Šimkūnas, gim. Zoviškių k., Svėdasų vls. Mūšio prie Kurkliečių kaimo metu sužeistas į dešinės rankos petį prarado sąmonę.
Su žuvusiais buvo numestas Svėdasų miestelyje išniekinti. Viena
moteris, pastebėjusi, kad J. Šimkūnas gyvas, jį ištempė iš aikštės ir
paslėpė. Po kiek laiko skrebai J. Šimkūną surado ir išvežė į Rokiškio kalėjimą. Buvo nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. be teisių. Kalėjo
Komijoje 1945–1954 08 19. Grįžęs gyveno Rokiškyje.
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Jurgis Šimkūnas, gim. Miškinių k., Svėdasų vls. 1944 m. vasarą kartu
su 25 vyrais gavo ginklų Kurkliečių kaime. 1945 07 14 prasiveržė iš
apsupimo prie Kurkliečių kaimo. Kaip kulkosvaidininkas pasižymėjo
mūšyje su skrebais prie Juodpėnų kaimo Kupiškio rajone. Žuvo
1949 m. birželio mėn. Šimonių girioje.
Jonas Tereba, gim. 1925 m. Aukštakalnių k. Partizanas nuo 1944 m.
Žuvo kartu su broliu Juozu 1945 m. NKVD karinės operacijos metu
netoli Rokiškio.
Juozas Tereba, gim. Aukštakalnių k. Partizanas nuo 1944 m. Žuvo
kartu su broliu Jonu 1945 m. NKVD karinės operacijos metu netoli
Rokiškio.
Vladas Tumas, gim. Ažubalių k., partizanas. 1945 m. legalizavosi.
Mirė namuose.
Juozas Vaičiūnas, gim. 1927 m. Aukštakalnių k. Partizanas nuo
1944 m. Žuvo 1945 m.
Jonas Vėbra, gim. Pročkių k. Žuvo 1945 01 14 Kubelių k. (Kuršėnų vls.?) nukautas sovietų kareivių kartu su broliais Juozu ir Pranu
ir dar su 4 partizanais.
Juozas Vėbra, gim. Pročkių k. Žuvo 1945 01 14 Kubelių k. (Kuršėnų vls.?) nukautas sovietų kareivių kartu su broliais Jonu ir Pranu
ir dar su 4 partizanais.
Pranas Vėbra, gim. Pročkių k. Žuvo 1945 01 14 Kubelių k. (Kuršėnų vls.?) nukautas sovietų kareivių kartu su broliais Jonu ir Juozu
ir dar su 4 partizanais.
Žalnierūnas, gim. Kurkliečių k. 1946 m. prie namų buvo sužeistas,
prarado sąmonę. Svėdasų miestelyje numestas ant grindinio atgavo
sąmonę, prišliaužė prie tvoros, ją perlipo ir pabėgo. Kulka išmušė
vieną akį, bet nekliudė smegenų. Pagijęs toliau kovojo partizanų
gretose, pasižymėjo kaip geras kulkosvaidininkas.
Kazys Žilys, gim. Vaineikių k. Žuvo 1948 10 18.
Motiejus Žilys, gim. Vaineikių k. Žuvo 1948 10 18.
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Kamajų šilo partizanų būrys
Vytautas Ikamas

O pasauli, pasauli, kam leidai mums žūti?
Kam mūs svajones verti pelenais?
Juk mūsų jaunystei gi skirta laimužė
Ir mūsų krūtinėj plaka širdis.
(Partizanų himno dalis, kurią padainavo Ona Smalstienė,
gim. 1929 m., gyv. Vaičioniÿ k.).

Kamajų šile jau nuo 1944 m. rugpjūčio mėn. pradėjo organizuotis vyrai
kovoti su vėl sugrįžusiais sovietiniais okupantais, ginti ūkininkus, tėviškę nuo
numatomų pavojų, vergovės ir baisaus žiaurumo. Taip pat tai buvo tinkamesnė
išeitis, palyginti su tuo, kas būtų atsitikę, jei vyrai būtų išvykę į frontą, kaip to
norėjo „tarybinės Lietuvos išvaduotojai“. Be to, daugelis tikėjo, kad gana greitai,
kai laisvė ateis iš Vakarų, partizaninė kova baigsis ir nebebus pragaištingų netekčių. Kamajų šilas, palyginti su kitais miškais ne tik valsčiaus teritorijoje, bet
ir už jo ribų, daugumai vyrų atrodė tinkamiausias, nes buvo didelis, ganėtinai
artimas Kamajų ir kitų kaimų vyrams. Šilas nebaugino didele drėgme. Prie šilo
ir jame pačiame buvo nemažai kaimų ir vienkiemių. Todėl jau pačioje partizanų
organizavimosi pradžioje vyrų netrūko. Jei priešas grėsmingai pultų, patikima
išsigelbėjimo vieta būtų Šimoniÿ giria, iki kurios nuo Kamajų šilo pietinio pakraščio buvo palyginti netoli.
Kamajų šile susikūrė partizanų būrys., kuris tapo Gedimino rinktinės Šarūno
kuopa. Kuopos vadu partizanai išsirinko Lietuvos kariuomenės puskarininkį iš
Nemeni¿nų k. Joną Černių (jo slapyvardžiai Šarūnas, Pipiras, Tigras). J. Černius
buvo gerbiamas ir sumanus ūkininkas. Tapęs vadu, J. Černius ėmėsi energingos
veiklos: prisaikdino partizanus, mokė juos elgtis su ginklu. Įsimintina, kad nuo
pat partizanavimo pradžios vadas nešiojo tvarkingą karišką uniformą, kariška
laikysena ir aktyvumu teigiamai veikė bendražygius. J. Černius pasižymėjo tuo,
jog stengėsi ne tik organizuoti partizanus, bet ir vienyti juos. Nuolat buvo tariamasi, palaikomi glaudūs ryšiai ne tik su Kazio Jurevičiaus-Dobilo kuopa, bet ir su
kiek tolimesniais, įtakingais Šimonių girios partizanais. Šarūno kuopos partizanai
stengėsi rinkti žinias Kamajuose; tam padėdavo aktyvūs rėmėjai, ryšininkai (tarp
jų ir vyresni gimnazistai, tokie kaip Antanas Mirskis iš Ju»kiškio k., Gediminas
Dobkevičius iš Samaniškio vnk. ir kiti). Partizanus nuoširdžiai rėmė, padėdavo
jiems ne tik Kamajų šilo ir pašilės kaimų gyventojai, bet ir ūkininkai iš tolimesnių
kaimų ir vienkiemių.
Pagrindinį bunkerį vyrai sumaniai įrengė ant 10–15 m šile iškilusio Óžnugario gūbrio. 1944–1945 m. žiemą Šarūno kuopoje buvo apie 100 vyrų. Ne visi
kovotojai buvo iš Kamajų valsčiaus, buvo ir iš kitur. Čia partizanauti pradėjo
vėliau į vadus išaugę Alfonsas Paškevičius ir Jonas Mackus. Kamajų šilo partizanai ne visą laiką būdavo bunkeriuose (ypač jei gydydavo žaizdas, sirgdavo ar
būdavo blogos oro sąlygos). Aplankydavo savo šeimas artimesniuose kaimuose.
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Šarūno kuopos partizanų įtvirtinimai Kamajų šile ant Ožnugario gūbrio. A. Petrašiūno nuotr.
2015 09 26

Iki 1945 m. gruodžio skrebai, netgi kareiviai Kamajų šilo vengdavo. Kai
skrebų lydimam sovietiniam aktyvui reikėdavo vykti į J¿žintus, jie rinkdavosi
tolimesnį kelią, kad aplenktų šilą. 1945 m. pavasarį skrebai bandė partizanus
atakuoti, bet buvo atmušti.
1945 m. lapkričio 30 d. kareivius prie partizanų bunkerio atvedė buvęs
partizanas, vėliau skrebas, Petras Puzinkevičius. Nors ir išduoti, dėl netikėtumo
turėdami negausias pajėgas, partizanai nesutriko ir priešinosi, po to pradėjo
trauktis keliomis kryptimis. Vadas Jonas Černius drąsiai kovėsi, tačiau, užsikirtus
automatui ir kliudžius kelioms priešo kulkoms, žuvo. Lavonas buvo numestas
išniekinti Kamajuose ant grindinio netoli paminklo poetui A. Strazdui. Vado drąsa
sulaikė puolančiuosius ir padėjo partizanams pasitraukti.
Didelę drąsą ir pasiaukojimą prie Mažéikiškio k. parodė partizanas Kazimieras Balbata iš Minči¿nų k. Kai prie šio kaimo partizanai nukovė kelis skrebus ir,
kareivių persekiojami, ėmė trauktis, K. Balbata automato ugnimi pridengė besitraukiančius. Buvo sužeistas (peršauti plaučiai), bet sugebėjo pasislėpti bunkeryje,
kuriame po dviejų dienų kovos draugai rado mirusį.
Žuvus Jonui Černiui, vadu tapo jo brolis Petras Černius, kuris, kaip ir žuvęs brolis, pasižymėjo drąsa. Partizanai apšaudydavo Kamajų NKVD ir kareivių
buveines. P. Černius nukovė baisųjį Mongolą, kurio kamajiškiai labai bijojo, nes
jis žudydavo bet ką nieko nelaukdamas.
1946 m. rudenį P. Černiaus vadovaujami partizanai kartu su Užpålių partizanais organizavo pasalą netoli šio miestelio iš Kamajų sunkvežimiais važiuojantiems
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kareiviams ir skrebams. Kadangi sunkvežimiai ilgokai neatvyko, kai kurie
partizanai paliko savo postus. Todėl
į pasirodžiusius sunkvežimius šaudė
tik du partizanų kulkosvaidžiai ir dar
keli arčiau kulkosvaidžių buvę kovotojai. Nors okupantų žuvo nemažai, bet
kareiviai sugebėjo organizuoti gynybą,
išsikviesti pastiprinimą. Bijodami būti
apsupti partizanai pasitraukė.
1947 m. Kamajų šilo partizanų
veikla susilpnėjo dėl kelių priežasčių.
Viena, prieš partizanus buvo mestos
gausios kariuomenės jėgos, antra, partizanų rėmimu įtariami gyventojai buvo
tardomi, jiems sudaromos politinės bylos, tremiami ir, trečia, kai kurie partizanai legalizavosi.
Išlikę Kamajų šilo partizanai išsisklaidė: vieni įsijungė į Kazio Jurevičiaus vadovaujamą būrį, kiti patraukė
pas Šimonių girios partizanus.

Ant Kamajų aikštės grindinio išniekintas
Šarūno kuopos vado Jono Černiaus lavonas
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Partizanų kovos Kamajų krašte epizodai
Vytautas Ikamas

Po Jono Černiaus žūties Kamajų šilo partizanų vadu tapo jo brolis Petras
Černius-Tigras, Špokas. Kaip ir brolis Jonas buvo tvirto sudėjimo, stiprus vyras.
Todėl ginklas, kurį visada nešiojosi, buvo lengvasis kulkosvaidis. Jis dažnai veikdavo vienas, pasirinkdavo netikėtas situacijas. Sužinojęs, kad Kamajų valsčiaus
partorgas lanko Kamajų dvare įrengtuose gimdymo namuose gulinčią žmoną,
patykojo ir nušovė su žmonėmis žiauriai besielgiantį sovietų valdžios ramstį. Taip
pat sunaikino ir žiaurų kareivį Mongolą. Galima sakyti, kad beveik pramogaudamas P. Černius vakarais iš kulkosvaidžio šaudydavo į Kamajų skrebų būstinę.
Kai jungtinės partizanų pajėgos 1946 m. rudenį pasaloje netoli Užpålių užpuolė
skrebus, šio užpuolimo iniciatorius buvo P. Černius.
Apie partizanų galimybes kovoti su okupantų kariuomene P. Černius taip
samprotaudavo:
„Kovoti su NKVD kariuomene partizanams buvo nelengva. Nors rusų nuošimtis ir didesnis žūdavo, bet prieš tokią laviną buvo nelengva atsilaikyti. Žinoma, susidūrimų mes
vengdavome, nes kiekviena akistata su jais grėsė mirtimi.“

Grupė Kunigaikščio Margio rinktinės partizanų (2-oje eilėje iš kairės): Pranas UrbonavičiusDėdė, būrio vadas Pranas Kemeklis-Tėvas, S. Dariaus ir S. Girėno kuopos vadas Petras
Černius-Tigras. 1949 m.
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1947 m. P. Černius slapstėsi Jūžintuosê, žmonos tėviškėje pas Nakus. Su
partizanu Vladu Naku klojime po šiaudais turėjo įsirengę slėptuvę. Kartą sodybą
apsupo kareiviai ir pradėjo nuodugnią kratą. Kratė ir klojime: su smaigais badė
šiaudus, nuvertė beveik visą šalinę, bet iki partizanų neprisikasė.
Dviese su kitu partizanu Vytautu Lapieniu-Uosiu gydėsi po sužeidimų
Laužikų sodyboje Čivoniÿ kaime, Kupiškio rajone. Išdavikui paskundus, atvykę
kareiviai V. Lapienį suėmė, o P. Černius gebėjo išsisukti.
1949 m. pavasarį pasklido gandas, kad partizanas P. Černius žuvo ir palaidotas Kunigíškių k. kapinėse, Anykščiÿ rajone. Iš tikrųjų Kupiškio r. Gaigålių k.
žuvo būrio vadas Indriūnas ir dar vienas partizanas, o P. Černius-Špokas su lempa
(?) pabėgo iš apsupimo. Apie tą įvykį jaunimas net dainelę buvo sukūręs: „Špokas
skrido, lempa švietė, automatas sparnus lietė.“ Partizanas P. Černius buvo ne kartą
sužeistas, bet jam pavykdavo išsigydyti.
1949 m. Kunigaikščio Margio rinktinės vadas Juozas Kemeklis-Rokas P. Černių paskyrė Dariaus ir Girėno kuopos vadu. 1949 m. lapkričio 2 d. sovietiniams
baudėjams apsupus bunkerį Drobči¿nų miške (Anykščių r.), P. Černius ir du
partizanai, bandydami prasiveržti iš bunkerio, žuvo, o J. Kemeklis, prasikasęs iš
bunkerio naują landą, dideliam priešo pykčiui sėkmingai pabėgo.

* * *
Kai 1945 m. Duokiškio Vaidilutės būrio partizanai planavo, kaip užpulti
sovietų kariuomenės dalinį Mikni¿nų kaime, į žvalgybą pasiuntė šešiolikmetį Rokiškio gimnazijos moksleivį Joną Pakštą iš Vaine¤kių kaimo. Buvo manoma, kad
paauglys nesukels įtarimo. Tačiau kareiviai jį suėmė miške prie Mikniūnų kaimo,
iškratė ir, radę pas jį pistoletą, pradėjo tardyti. Tardydami žiauriai kankino, bet
nieko neiškvotę, nužudė. Jaunasis partizanų žvalgas dėl jaunatviško neapdairumo
(didžiavęsis, kad turi pistoletą) neteko gyvybės.
Apie J. Pakšto žūtį papasakojęs Jonas Džiugelis (daugiausia jo pastangomis
Duokiškyje buvo pastatytas paminklas nukentėjusiems nuo sovietų okupacijos
atminti) prisiminė, kad tomis dienomis vykti į Duokiškio apylinkes ir pulti okupantų įgulą norėjo ir daugiau J. Pakšto bendraklasių. Toks patriotinis nusiteikimas
iš dalies susijęs su buvusio Rokiškio gimnazijos kapeliono Jono Buliausko veikla,
kuris pavakariais Rokiškio bažnyčioje susirinkusius moksleivius mokė ne tik nepamiršti krikščioniškų tiesų, bet ir tėvynės meilės.

* * *
Didelė nelaimė partizanus ištiko 1945 m. birželio 19–22 d. Guči¿nų k. NKVD
Rokiškio skyrius raporte vidaus reikalų komisarui J. Bartašiūnui pranešė, kad
birželio 19 d. iš agento sužinojo apie partizanų grupę Gučiūnų kaime. Birželio
20 d. sodybos, kur buvo apsistoję partizanai, buvo apsuptos net trimis apsupties
žiedais. Po mūšio prie sodybų buvo krečiami aplinkiniai miškai. NKVD žiniomis,
žuvo 20 partizanų, 5 partizanai ir 10 jų pagalbininkų suimti. Žuvusieji partizanai
buvo išniekinti pametus jų lavonus ant Kamajų miestelio aikštės grindinio. Iš
priešo pusės žuvo 3 kareiviai ir 2 atsakingi KGB darbuotojai. Spėjama, kad par-
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Kamajų krašte veikę
partizanai (iš kairės):
Jonas Mackus-Don
Kichotas, Stasys
Indrašius-Drąsutis,
Balys ŽukauskasŽaibas

tizanai Gučiūnų k. organizavo pasitarimą. Dauguma partizanų buvo iš dabartinio
Kupiškio rajono. Žinomos kai kurių žuvusių partizanų pavardės: Jurgis Dapšys,
Povilas Jasaitis, Balys Mazurevičius, Jonas Mažylis, Jonas Mikėnas, J. Povilauskas,
Rimkus, Jonas Sakalas, Petras Samuolis, Juozas Spetyla, Jonas Tubis.
* * *
2012 m. sukako 60 metų, kai žuvo partizanų vadas Jonas Mackus-Don Kichotas, Vėjas. Jo ir jaunesniojo brolio Antano tėvai, nors buvo tik Ragìlių mokyk
los sargai, sūnus išaugino kaip reta gražius ir tvirtus. 1944 m. rudenį Beičiÿ k.
A. Mackus sutiko skrebus. Šie pradėjo šaudyti ir nušovė bandantį pabėgti dar
20 metų neturėjusį jaunuolį. Kadangi A. Mackus prabėgo pro Antano Kalvelio
namus, tai skrebai įsiveržė į gryčią ir rado šešis kortomis lošiančius vyrus. Tris,
kurie neturėjo dokumentų, nušovė, o kitus tris suėmė ir išsivežė. Baisiai sukrėsti
niekados neregėtų įvykių, žmonės sausakimšoje Ragelių bažnyčioje gedėjo prie
keturių nekaltų aukų karstų. Atėjo ir brolis Jonas su kitu partizanu Jonu Diliu.
Žmonės pradėjo prašyti partizanų, kad jie išeitų, nes bijojo, kad gali pasirodyti
skrebai. Jonas pabučiavo brolį, nusilenkė žmonėms ir su Diliu išėjo iš bažnyčios.
Nors J. Mackus neturėjo jokio karinio pasirengimo, pamažu tapo patyrusiu
partizanu, o vėliau – vadu. Iš pradžių pasirinko Don Kichoto slapyvardį, vėliau –
Vėjo. Jis tikrai buvo panašus į vėją, nes buvo aukšto ūgio, lieknas ir nepaprastai vikrus, puikiai pasiruošęs fiziškai. Antai kai kareiviai Nečioniÿ k. Cecilijos
Kaušpėdaitės sodyboje užpuolė partizanus ir J. Mackų sužeidė į koją, jis, nušovęs
leitenantą, užšoko ant arklio ir sėkmingai pasitraukė. NKVD pažymoje rašoma,
kad J. Mackus 1947–1948 m. dalyvavo septyniolikoje mūšių. Pradėjęs kovoti vadovaujamas brolių Černių J. Mackus mūšiuose, nors ir sužeistas, išlikdavo gyvas.
Daugiausia jis veikė Jūžintų ir Kamajų valsčiuose. J. Mackui susekti ir sunaikinti
NKVD naudojo gausų agentų tinklą. Stengėsi ir išdaviku tapęs buvęs partizanų
vadas Vaclovas Čepukonis.
1952 m. gruodžio 12 d. naktį J. Mackaus-Vėjo bendražygiai Antanas Dilys
ir Vilius Nemeikšis su žmona apsilankė Čiviliuose pas S. Ž. Tas pavaišino už-
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nuodyta namine degtine ir partizanus
užmigdė. S. Ž. skubiai nujojo į Gačiónis
ir pranešė ten stovėjusiems kareiviams.
Šie partizanus suėmė. Tardant kažkas
išdavė J. Mackaus slėptuvę Kúosių
kaime, Žalalienės sodyboje. Slėptuvė
buvo po klojimu ant upelio kranto.
1952 m. gruodžio 14 d. kariuomenė
keliais žiedais apsupo sodybą. Kareiviai
vis siuntė sodybos šeimininkę perduoti
J. Mackui, kad tas pasiduotų. Šis visą
dieną atsišaudė. Vakare, kai baigėsi
šoviniai, J. Mackus sunaikino visus
dokumentus, supjaustė savo batus ir
odinę striukę, kad neatitektų priešui, ir
susisprogdino. Jam buvo vos 29 metai.

* * *
Vienas ilgiausiai išsilaikiusių Ka
majų krašto partizanų buvo Petras Vizbaras-Voruta, Vapsva iš Pagojės vienkie- Partizanas Antanas Vizbaras iš Pagojės
mio. Tėvai – Antanas ir Ona (Žvirblaitė) vienkiemio
Vizbarai. Turėjo dvi seseris ir brolį
Antaną, irgi partizaną, žuvusį 1949 m. Dirbo Kamajų kooperatyve. Buvo nevedęs.
Nusiteikęs prieš sovietus ir vengdamas tarnauti sovietinėje armijoje, išėjo į partizanus. Priklausė A. Paškevičiaus, J. Černiaus partizanų būriams,
vėliau – Kunigaikščio Margio rinktinei. 1952–1953 m. žiemą
slapstėsi su partizanu Jonu Masiuliu-Ponu. 1953 m. liepos 15 d.
čekistų karinės operacijos metu Kurkliìčių k. buvo suimtas
gyvas. Paimtas jo automatas ir 95 šoviniai. Kovos draugas
J. Masiulis-Ponas tuo metu buvo išvykęs. Buvo įkalintas Vilniuje, KGB vidaus kalėjime. Per tardymą drąsiai pareiškė, kad į
Raudonąją armiją nestojo dėl priešiško nusiteikimo sovietams.
1953 m. liepos 22 d. P. Vizbaras iš kameros buvo atvestas į
kabinetą trečiame aukšte pas leitenantą Ivanovą. Buvo tikimasi, Didvyriškai žuvęs
jog jis parašys laišką partizanui J. Masiuliui-Ponui ir pakvies partizanas Petras
jį į susitikimą. Tokiu būdu KGB tikėjosi J. Masiulį sučiupti. Vizbaras-Vapsva.
Verčiamas išduoti kovos draugą, P. Vizbaras pasirinko mirtį: Nuotr. iš kn.:
kai Ivanovas nuėjo prie suskambėjusio telefono, P. Vizbaras, A. R. Čaplinskas
pastebėjęs, kad vidiniai langai atidaryti, užšoko ant prie lan- „Vilniaus atminimo
go stovėjusio stalo ir išmušęs išorinių langų stiklą, metėsi knyga: mieste
galva žemyn, nukrito ant Gedimino prospekto (tada Stalino įamžintos
prospekto) šaligatvio ir iš karto žuvo. Partizanui P. Vizbarui asmenybės“, Vilnius,
partizanų priesaikos ir kovos draugo J. Masiulio išsaugojimas 2011, p. 468
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buvo svarbesnis už gyvybę! 2009 m.
vasario 2 d. P. Vizbarui buvo suteiktas
kario savanorio statusas. Tų pačių metų
gegužės 8 d. jis buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi
(po mirties).
2009 m. rugpjūčio 22 d. ant buvusio KGB rūmų sienos Vilniuje buvo
atidengta memorialinė lenta (skulpt.
Jonas Jagėla), ženklinanti represinių
struktūrų veiklą ir pastato paskirtį okupacijos metu. Palei pastato sieną, ant Atminimo plokštė Algimanto apygardos
šaligatvio, įmontuota atminimo plokštė, Kunigaikščio Margio rinktinės partizano Petro
skirta P. Vizbaro žūties vietai įamžinti. Vizbaro-Vapsvos žūties vietai įamžinti
Joje iškaltas užrašas lietuvių, anglų ir
rusų kalbomis skelbia: „Šioje vietoje 1953 m. tardant iš III pastato aukšto iššokęs žuvo
Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės partizanas Petras Vizbaras-Vapsva.“
Šis atminimo ženklas buvo įrengtas bendražygio, buvusio Algimanto apygardos
Kunigaikščio Margio rinktinės partizano, politinio kalinio Petro Kemeklio-Piščiko
iniciatyva. Atminimo plokštę užsakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras.
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Kurkliečių kaimo tragedija
Pasakojo Povilas Mateikis-Tauras
Užrašė Romas Kaunietis

Gimiau 1927 m. birželio 3 d.
Kurkliìčių kaime, Rokiškio rajone. Tėvų
šeimoje augome trys broliai ir trys seserys, turėjome 10 ha žemės. Tėtis bolševikų revoliucijos metu buvo Rusijoje.
Vėliau, grįžęs į Lietuvą, mums daug
kalbėdavo apie bolševikų žiaurumus.
1944 m. artėjant frontui namuose
išsikasėm bunkerius ir jau kūrėm planus, kaip ir kur reikės slėptis, kai užeis
bolševikai. Vieną bunkeriuką išsikasėm
klojime po šiaudais, o kitą netoli namų
miškelyje. Tuose bunkeriuose buvom
numatę slėptis aš, vyresnysis brolis Jonas (gim. 1925 m.) ir tėvelis. Kai užėjo
rusai, brolis Jonas, Pranas Stukas, Juozas Gimbutis ir Faustas Baltuška sutarė
eiti į rusų kariuomenę, kad apsaugotų
tėvus ir namuose likusius brolius ir
seseris nuo tremties ir persekiojimo.
Mūsų tėtis apylinkėje organizavo gink
luotą pasipriešinimą okupantams. Mes
su tėčiu iš Svėdasų gabenom ginklus, Partizanas Povilas Mateikis-Tauras
kuriuos gavom iš Juozo Banio. Karo
metu jis ginklų gavo iš rusų tris vežimus, tiesiog nupirko už naminę degtinę
(samagoną). Iš Banio mes parsivežėm 25 šautuvus ir automatus. Pranas Pajarskas
pasiėmė automatą, aš pasiėmiau dešimtšūvį šautuvą, tėtis automatą, Baliui Lašui
davėm automatą. Kai atvažiavo kamajiškiai partizanai broliai Pranas, Vladas ir
Kazys Grobliai, Vytautas Vilutis, Jurgis Šinkūnas, Vytautas Pivoriūnas, jiems išdalijom likusius ginklus.
Kurkliečių kaime ginklus turėjo P. Pajarskas, B. Lašas, Albinas Vilys, aš,
bet į mišką nėjom, buvom pasidarę dokumentus ir gyvenom namuose. Kartais
pasislėpdavom, kai užeidavo rusų garnizonas arba skrebai, stengėmės jiems nelįsti
į akis. Tėtis (Juozas Mateikis, gim. 1885 m.) buvo sudaręs legaliai gyvenančių
vyrų sąrašą, kad, reidui esant, galėtume iškart su ginklais prisistatyt į reikiamą
vietą bet kuriuo laiku. Tėtis buvo kaip ir tos grupės organizatorius.
1944 metais prieš pat adventą mūsų kaime tuokėsi toks senbernis Juozas
Dagys. Prisistatė du Svėdasų skrebai.
Susėdo nekviesti sveteliai už stalų ir
Perspausdinta iš Aukštaitijos partizanų prisiminimai,
Vilnius, 2006, d. 6, p. 46–52.
uliavoja, bet netrukus atėjo partiza309
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nai. Suėjo gryčion, žiūri – už stalo skrebai geria, liepė pakelt rankas aukštyn, tie
pakėlė rankas, paėmė jų ginklus ir išsivedė skrebukus laukan ir pasakė aiškiai:
skrebynan nebandykit grįžt, eikit kariuomenėn ar kur, bet tik ne į skrebyną.
Gerai prigrasė ir paleido. Kitą dieną pas Zolbą kūlėm javus ir pamatėm keliu
atvažiuojant kelias pastotes skrebų. Sustojo prie mūsų, paklausinėjo, ar nematėm
kur „banditų“. Pasakėm, kad nematėm, tada sukrito atgal į vežimus ir tiesiai pas
Dagį nuvažiavo.
Be abejo, jeigu būtų tuos skrebukus nudėję, būtų viskas tuo ir pasibaigę, o
dabar, pasirodo, tie skrebukai pasiskundė, kad juos nuskriaudė „banditai“. Tada
dar buvo toks laikas, kai partizanai skrebų nenaikino, gailėjo.
Nuvažiavę pas Dagį, pasiėmė jaunikį Juozą ir išsivežė į Svėdasus, o ten
tris mėnesius jį tardė. Grįžo vargšas visas sumuštas. Jau taip jis buvo pusiau
invalidas, apykurtis, o dar taip smarkiai sumušė, ilgai žmogus sirgo.
Po kaimą dažnai slampinėdavo toks alkoholikas Feliksas Zovė, kuris, matyt,
dirbo čekistams ir sekė partizanus. Tą sykį pas mus buvo atėję per dvidešimt
partizanų. Buvo 1945 m. liepos 13 d. Apie pusę jų po kurio laiko išėjo į netoliese
buvusį beržyną, o kiti pasiliko. Zovė, pasirodo, tuo metu prie mūsų gryčios sėdėjo
patvory įlindęs į krūmus ir stebėjo, kur nueis anie partizanai. Po to jis nusekė
jiems iš paskos. Su pasilikusiais mes dar kiek pasišnekėjom, neilgai trukus ir šitie
partizanai nuėjo į beržyną. Zovė tada sėdo ant arklio, nujojo į Svėdasus (12 km)
ir pranešė skrebams. Šitas Zovė dar Smetonos laikais buvo nuėjęs į Kauną pas
patį prezidentą Antaną Smetoną, ten buvo priimtas ir išklausytas. Smetonai jis
pasiskundė, kad žmona labai sunkiai serga, neturintis pinigų jai gydyti. Tada
prezidentas davė jam tris šimtus litų, tai buvo dideli pinigai. Paguodęs Zovę ir
liepęs greičiau grįžt į namus gydyt žmonos. Gavęs pinigus, Zovė į namus negrįžo,
kol visų nepragėrė. Tai va toks buvo Feliksas Zovė.
1945 m. liepos 14 d. anksti ryte tėvelis mane kelia šieno pjauti. Atsikeliu,
pasiimam su tėveliu dalgius ir einam į pievą. Man taip sunku, taip nėra jėgų,
sakau tėčiui: „Nebepjaukim, po sekmadienio nupjausim.“ Tėtis mano pasiūlymui
nepritarė, mes pjovėm toliau. Dar nebaigiau pradalgio, atbėga Janina Baronaitė,
sako: „Povilai, rusai apisupo Ažugojų miškelį.“
Tėtis tuoj pat už dalgio, sako man: „Bėgam bunkerin, čia gali būti blogai.“ Aš
pagalvojau, ko man bėgt į tą bunkerį, turiu dokumentus, eisiu dar nusimaudysiu
Malaišoje. Įbridau į vandenį, ir pasigirdo šaudymas, tada greit išlipau ant kranto,
apsirengiau ir jau norėjau eit namo, bet matau – atbėga mama su jaunesniąja
sesute, sako: „Poviliuk, nebėk, prie namų neprieisi, visur apstota kariuomenės.“
Paėjom kiek paruge ir atsigulėm už krūmelio. Netrukus atbėgo vyresnioji
sesuo Janina, sako, kad dega mūsų tvartas, klojimas. Netrukus pasigirdo keletas
šūvių namų pusėje. Nuo namų mes buvom maždaug už dviejų šimtų metrų, bet
rusai mūsų nematė. Girdėjom bliaunančius galvijus, žvygaujančias kiaules, bet
mes gulėjom prie žemės prisiglaudę, kad tik mūsų nepastebėtų. Žiūrim, atbėga
vėl ta pati Janina Baronaitė, sako: „Povilai, ko tu čia guli, visus vyrus šaudo, mauk
greičiau tolyn...“
Tada šokau upėn, dar kažkiek paplaukiau, išlipau ant kranto, užbėgau ant
kalnelio, apsidairiau, nematyt jokių kareivių, ir tiesiai pas kaimyną Jurgį Stuką
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nulėkiau. Jis sako: „Povilai, dabar ir mus sudegins, ko tu čia atbėgai? Bėk pro vyšnaites, ten eina griovys, tuo pagrioviu ir pabėgsi.“
Kaip tik tuo momentu mūsų sodybos link ėjo keletas skrebų. Vienoj kelio
pusėj augo žirniai, kitoj pusėj buvo rugiai. Pamatė mane bėgantį ir pradėjo šaudyt
iš automatų, bet, matyt, aš jau buvau per toli, maždaug už trijų šimtų metrų, jų
automatai manęs nebesiekė. Už kalniuko, matau, rusų kareiviai gal už penkiasdešimties metrų nuo manęs vaikšto. Einu, jie į mane nekreipia jokio dėmesio, tik
žiūri ton pusėn, kur namai dega ir girdisi šaudymas.
Nuėjau pas Šukį Gudoniÿ kaime, pasisėmiau iš šulinio vandens, atsigėriau
ir sustingau tarsi stabo ištiktas, nebegaliu paeit. Šukys su savo sūnum paėmė
mane ir nunešė į klojimą. Klojime prasijudinau, pradėjau vaikščiot, sakau: „Čia
neliksiu, einu toliau.“ Nuėjau pas Bronių Butkį tame pačiame Gudonių kaime. Su
Butkiu užlipom ant tvarto, iš aukščiau labai gerai matėsi, kaip degė Kurkliìčių
kaimo penkių ūkininkų trobesiai. Degė kiekvieno ūkininko maždaug po penkis
trobesius, laukuose gal tris valandas girdėjosi šaudymas. Apie pietus netoli nuo
mūsų namų kviečių lauke vienas po kito pasigirdo penki granatų sprogimai.
Visus didesnius pastatus sudegino, tik paliko pirteles, tų nedegino. Pajarskai pirties neturėjo, klojimą, nors jau buvo uždegę, bet užgesino, paliko pastogę
šeimai prisiglaust.
Buvo sudeginti Juozo Mateikio, Albino Zolbos, Petro Pajarsko, Petro Mateikio
namai. Julijono Vaičiaus, kuris gyveno su senute žmona, buvo sudeginta dūminė
gryčiutė, o 90-ties metų amžiaus senukas Julijonas nušautas ir sudegintas. Rusai
kelis kartus metė jį į ugnį, bet žmona raudodama vis puldavo ir ištraukdavo, vėliau
rado jo apdegusį kūną. Buvo nušauta Petro Mateikio motina Teresė Mateikienė,
Petras Pajarskas, Pranas Pajarskas (gim. 1927 m.), mano tėvelis Juozas Mateikis,
Balys Lašas (gim. 1912 m.) ir Julijonas Vaičius. Du Petro Mateikio mažamečiai
vaikai Algis Mateikis (3 metukų) ir Nijolė Mateikytė (4 metukų) buvo gyvi įmesti
į ugnį ir sudeginti. Teresę Mateikienę vėliau rado nušautą darže. Mano pusbrolis
Petras Mateikis iš degančio namo per langą iškėlė tuos vaikus į lauką, o pats
per kitą pusę pabėgo ir tiesiai į bulvių rūsį, ten apsidėjo linų ryšiais ir pasislėpė.
Rusai vis vien pamatė. Kaimynei liepė nueit ir pasakyt, kad Petras išlįstų iš rūsio.
Ta įėjo, bet Petras neklausė, tada ją pasiuntė antrą kartą pagrasinę: jei neatves iš
rūsio ten pasislėpusio Petro, ją sušaudys. Antrą kartą kaimynė ėmė prašyt Petro,
kad tas išeitų, sako: „Pagailėk manęs, jei neišeisi, mane sušaudys.“
Rusai tuo metu abu vaikučius sumetė atgal per langą į degančią gryčią.
Kai Petras išlindo iš rūsio, prieš jį jau stovėjo du rusai, o trečias buvo šiek tiek
tolėliau. Jis griebė už krūtinių tiems rusams ir ėmė su jais tampytis. Trečias nori
šaut, bet Petras tai vieną, tai kitą atsuka priešais save, kareiviukas niekaip negali
nusitaikyt į Petrą. Jeigu šaus, gali savą kliudyti. Pastotės jau buvo suvarytos,
atvažiavo leitenantas ir pasakė: „Otstavit! [Palikt!].“ Tada Petras paleido kareivius, tie jau nebešovė, surišo, įkėlė į vežimą ir išsivežė. Žinoma, jeigu jis būtų
kiek atsitraukęs nuo tų kareivių, jį tikrai būtų nušovę. Jo svainis Balys Lašas,
dar prieš rusams užimant kaimą, lauke padėjo seseriai dėt šieną į žaiginius. Jau
buvo sudėję du žaiginius, kai namų pusėje pasigirdo šaudymas. Jis liepė seseriai
bėgt į namus, o pats palindo po nepilnai prikrautu šieno žaiginiu, įsitikinęs,
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NKVD kareivių ir Svėdasų stribų nužudytų Kurkliečių kaimo gyventojų kapai Kurkliečių kaimo
kapinaitėse.
Mateikių šeimos kapas. Ant antkapinio
paminklo užrašyta: „A†A/ Čia ilsis/
Mateikio šeima/ motina ir vaikai/ tragingai
žuvo/ 1945-VII-14“

Petro Pajarsko kapas. Ant antkapinio paminklo užrašyta: „Čia ilsisi/ tragiškai žuvęs/
Pajarskas Petras/ 1888–1945/ Liūdi vaikai“.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

kad čia jo tikrai neras. Sesuo jį dar perspėjo, kad jeigu jau įlindai čia, tai būk
iki nakties. Ji irgi namo nebėjo, palindo po žaiginiu. Kiek pabuvus atrodė, kad
viskas aprimo. Išlindo sesuo iš žaiginio, grėblį ant pečių ir jau ėjo į namus, bet
skrebai iškart ją pamatė, atbėgo prie žaiginio, ištraukė Balį, čia pat sesers akyse
davė automato seriją ir ištaškė Baliui smegenis. Po to Balio sesuo Birutė Mateikienė dėl sudegintų vaikų išprotėjo. Griovyje po tiltu išsigelbėjo Albina Pajarskaitė.
Budeliai siautėjo kelias dienas: krėtė, kabinėjosi prie gyventojų, žmones varė
vežt nušautųjų. Taraµdžių kaime pas Andriuškevičių nušovė Ažùbalių kaimo
gyventoją Sabalį, areštavo Broniaus Dagio iš Kurkliìčių kaimo tėvus ir jį patį,
kankino Kamajų skrebyne.
Tuoj po minėtų sodybų sudeginimo iš Vaitk¿nų kaimo atbėgo partizanų
ryšininkė sužinot, kas įvyko. Aš sustabdžiau ją ir paprašiau pasiteiraut, kur mano
tėvai ir kiti šeimos nariai. Netrukus ji grįžo ir pasakė, kas nušauti, kas suimti ir
išvežti, kad kaime dar rūksta nebaigę degti pastatai, apie mano šeimą ji nieko
nepasakė. Supratau, kad mūsiškiai visi iššaudyti, be to, pasakė, kad rusai jau
išvažiavo. Tada jau nieko nelaukdamas bėgte pasileidau į namų pusę. Atbėgu
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į savo namų kiemą, žiūriu – viskas
sudegę. Prie tvarto guli sukniubęs smarkiai apdegęs tėvelis, trys kulkos veide,
keturios krūtinėje. Sudegė arklys, dvi
paršingos kiaulės, trys bekonai, keturios
avys, telyčia, sudegė sesers kraičio skrynios. Apsiverkiau ir išėjau iš tėviškės,
ilgiau pasilikt bijojau. Nuėjau pas tetą
į Verksnioniÿ kaimą, pernakvojau. Kitą
dieną, sekmadienį, atėjom su teta į tėviškę, palaidojom tėvelį, po to aš išėjau
Kurkliečių miškan pas partizanus. Ten
radau Praną ir Kazį Gruoblius, Šinkūną,
Vytautą Vilutį-Perkūną, Vytautą Mašauską-Tarzaną, Sakalą, Gasparą Simonavičių.
Vyrai pasakojo, kad pirmas iš apsupimo pabėgo Vilutis, kiti pasitraukė į
Ažubalių mišką. Vienas partizanas prasiveržė į Vaitkūnų pusę. Žuvo penki
partizanai:
Augustinas Baltuška, gim. 1914 m.
Kunigíškių k.
NKVD kareivių ir Svėdasų stribų nužudyto
Jonas Baltuška, gim. 1922 m. Ku- Kurkliečių kaimo gyventojo Juozo Mateikio
nigiškių k.
kapas Kurkliečių kaimo kapinaitėse
Bronius Budreika, gim. 1911 m.
Gýkių k.
Petras Budreika, gim. 1924 m. Gykių k.
Albinas Mėginis, gim. 1923 m. Kunigiškių k.
Pirmadienį rytui brėkštant grįžau į tėviškę, radau mamą su dviem sesutėm
pirtelėje, dvylikamete Irute ir Janina. Mama nuėjo pamelžt karvės, o vyresnioji
sesuo Janina sako: „Eisiu, pasaugosiu, kad kas neateitų“. Tik išėjo ir vėl sugrįžo,
sako: „Poviliuk, pilnas kiemas skrebų“.
Pabėgt jau vilties jokios nebebuvo. Kurion pusėn bebėgsi, vis vien pamatys.
Jaunylę seserį paguldžiau, o pats užsitaisiau ginklą ir laukiu, kada eis skrebai į
pirtį. Man buvo per kitus pasakyta: kai išvežė visus nušautuosius, skrebai Kunigiškiuose juos rodė žmonėms ir sakė, kad aš pabėgau, manęs nespėjo nušaut,
bet anksčiau ar vėliau pagaus ir vis tiek nušaus. Janina vėl išėjo į lauką ir ėmė
kalbint skrebus. Ji po to pasakojo: „Kalbu su skrebų vadu Siniausku ir visa drebu,
o tas klausia: „Ko tu taip drebi?“ Aš jam sakau: „Namus sudeginot, tėvelį nušovėt, gal
dabar atėjot mūsų pribaigt.“ Kai sesuo taip pasakė, Siniauskas tik atgal atgal, davė
komandą ir išėjo su visa šutve, į pirtelę net nosies nekišo.
Aš patraukiau į mišką Šimonių kraštan pas Starkų-Montę. Ten labai susidraugavau su Pajarskų iš mūsų kaimo pusbroliu Albinu Pajarsku-Bebu. Daviau
priesaiką, gavau Tauro slapyvardį. Kartais ateidavau ir į tėviškę, motinai padėdavau
kai kuriuos darbus nudirbt.
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Atminimo kryžius ir paminklinis akmuo Mateikių sodybvietėje. Prie kryžiaus pritvirtintoje
lentelėje išvardinti nužudyti Kurkliečių kaimo gyventojai, ant akmens iškaltos Kurkliečių kaime
žuvusių partizanų ir Kurkliečių kaimo gyventojų pavardės. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

Tarp Vaitkūnų ir Gudonių stovėjo tokia nedidelė gryčiutė, į kurią buvo
sugrįžęs vienas partizanas (nei vardo, nei pavardės nebepamenu, lyg Žalnieriūnas).
Buvo jau apie 1946 metus. Būdamas gryčioje jis pamatė atvažiuojant skrebus,
atsidarė langą ir šovė į juos, po to iššoko per duris ir pasileido bėgte į netoliese
esantį miškelį, bet skrebai jį nušovė. Įsivertė į vežimą, nuvežė į Svėdasÿ miestelį
ir numetė ant grindinio. Toliau jis jau pats man pasakojo:
„Nubundu, jaučiu, kad šaltis mane purto, nesuprantu, kur aš esu. Bandau keltis, galvos
nepakeliu. Užpakalį pakeliu, o galvos ne. Pasižiūriu – aplink akmenys, naktis, toliau
nieko nesimato. Pasukau galvą į kitą pusę, matau – netoliese tvora, tada sukaupiau visas
jėgas, nušliaužiau iki tvoros, šiaip taip per ją persiverčiau ir tada jau stačias tolyn nuo
tos vietos.“
Pasirodo, kad kulka jam pataikė į akį ir išėjo kiaurai per kaukolės tuštumą,
smegenų nekliudė. Žmogus tik akies neteko ir stebuklingai liko gyvas. Na, bet
skrebai po to nuo jo labai kentėjo. Visą laiką jis nešiojosi kulkosvaidį ir, jei kur
pamatė skrebus, niekas jau jo nebeperkalbės – krenta ant žemės ir kerta juos be
pasigailėjimo.
Dar prieš Kurkliečių sudeginimą mūsų kaime buvo nušautas niekuo nekaltas jaunas žmogus Albinas Vilys. Jį skrebai rado pas kaimyną, išsivarė į lauką ir
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nušovė. Petryla dirbo netoli Kauno ir buvo parvažiavęs į tėviškę. Nuėjo į ežerą
nusimaudyti, pro šalį ėjo Kamajų skrebai ir pamatė plaukiojantį žmogų. Kamajų
skrebų vadas Mikuckis nusitaikė į jį ir nušovė. Dar prieš karą šitas Mikuckis
Salose pavogė vieno jaunuolio dviratį, tada jį bernai pagavo ir gerai ataudė, o
kai užėjo rusai, tada jis su visais tais, kurie jį už pavogtą dviratį mušė, atsiskaitė.
Buvo labai žiaurus žmogus.
Apie pusmetį išbuvau Starkaus būry. Kadangi turėjau dokumentus, Starkus
ėmė prašyt manęs, kad legalizuočiaus, nes jiems labai reikėjo patikimų ryšininkų.
Nors ir labai nenorėjau išeit iš būrio, bet vado prašymui teko paklusti. Kariniame komisariate dirbo gerai pažįstama Elzbieta Sakalauskaitė, kuri man padėjo
prisiregistruoti, gavau karinį bilietą. Gyvenau tėviškėj, padėdavau partizanams,
rinkau jiems maistą.
Tą vakarą palydėjau pastotę su surinktu maistu iki Pùnkiškių tilto, nuo
ten jį jau būtų pasiėmę šimoniečiai, bet tarp Gudonių ir Taraldžių kaimų kelią
mums pastojo rusai ir skrebai. Važiavom trys partizanai – Vytautas Vilutis-Perkūnas, Albinas Pajarskas-Bebas, Šinkūnas – ir aš. Nuo tilto pusės jie į mus atidengė
ugnį, tuo metu aš iššokau iš vežimo, dar bandžiau atsišaudyt, paskui pro Barono
namus, per dirvas parėjau pas mamą. Automatą pakišau po velėna. Tada mes
jau gyvenom Gudonių kaime. Tuoj pat nusirengiau ir atsiguliau. Netrukus ėmė
belstis į duris, paklausiau kas, pasakė, kad savi. Atkabinau duris, gryčion suvirto
Kamajų skrebai. Iškart paklausė, ar gulėjau, patikrino patalynę – dar šilta, paklausinėjo, ar negirdėjau šaudant, ir liepė vėl eit gult. Kitame namo gale gyveno
Stasys Didžgalvis. Užėjo pas jį ir rado dar keturis vyrus. Tada vėl grįžo pas mus,
mane išvertė iš lovos ir nusivedė pas Didžgalvį, susodino visus užu stalo ir ėmė
tardyt. Ypač bjaurus buvo Kamajų skrebas Mikuckis ir jo pavaduotojas Bronius
Bira. Buvo keturi skrebai ir apie dešimt rusų kareivių. Ant stalo buvo padėta keli
pakeliai cigarečių. Aš rusų seržanto paklausiau, ar negalėčiau užsirūkyt, seržantas
leido. Kai tik užsidegiau cigaretę, skrebas Bira kaip trenkė man į nosį pistoleto
rankena, iškart apsipyliau krauju. Tas ruskelis tik pečiais patraukė.
Darė kratą, pas mane rado daug odų batams, o pas Didžgalvį medžiagų.
Pas mus iš Kauno študabėkeriu (sunkvežimiu) atvažiuodavo toks spekuliantas Juozas
Balnys, atveždavo lietuviškoms uniformoms medžiagų, kurias keisdavo į maistą.
Aš buvau nupirkęs odų, vieniems pasiūdavau, kitiems paremontuodavau batus.
Didžgalvis buvo geras siuvėjas, siūdavo uniformas. Didžgalvio žmona Karusė
buvo garsaus Šimonių girios partizano Vaclovo Čepukonio-Tigro sesuo.
Mus visus nusivarė į Kamajus (12 kilometrų), po to nuvežė į Rokiškį.
Rokiškio saugumas buvo pilnas prikimštas žmonių, man jau vietos niekur kitur
nebebuvo, tai ant laiptelių pasodino.
Tardymo metu vertė prisipažint, kad buvau miške, bet aš viską neigiau.
Tada pasakė, kad yra liudininkas, kuris matė mane su ginklu, nors buvau tvirtai
įsitikinęs, kad niekas iš pašalinių manęs su ginklu nėra matęs. Žiūriu – įveda
Karusę Didžgalvienę. Ji ir sako: „Aš jį mačiau kartu su banditais.“
Mano rankos buvo nesurištos, tada nieko nelaukęs kaip traukiau jai per
nosį, atsipeikėjau pajutęs, kad šlapias guliu rūsy. Atgavęs sąmonę prisiminiau,
kaip trenkiau Didžgalvienei, kaip ji krito ant žemės, o kaip mane partrenkė, ne315
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pamenu. Matyt, kuo nors trenkė per galvą ir netekau sąmonės. Po to jau dažnai
gaudavau gumuotu kabeliu ir per pečius, ir per galvą, ir per strėnas. Budeliai
nesirinko, į kurią vietą šerti. Mušdavo tardytojas, bet labiausiai vertėjas – Lietuvos
ruskelis. Teisė mudu su Didžgalviu Maskvos ypatingasis tribunolas. Atėjo čekistas
į kamerą, perskaitė nuosprendį: septyneri metai lagerio. Visas teismas – jokių
advokatų, jokių teisėjų, jokių prokurorų. Didžgalvienę vėliau irgi teisė, ji gavo
dešimt metų lagerio.
Kai nuvežė į Mordoviją, pirmą dieną pamačiau iš valgyklos ateinant senuką
su kailine kepure, pančiu sujuostais rausvais kailinukais, nors ir vasara buvo.
Apsiavęs naginėmis, pasiūtomis iš nudėvėtų padangų, vienoje rankoje lazda, o
kitoje konservų dėžutė, su barzdele – tikras Kalėdų senelis. Jis praėjo pro mane,
atsisukau, pažiūrėjau į jį, jis irgi atsisukęs į mane pažiūrėjo, paskiau girdžiu
rusiškai sakant: „Palauk.“ Sustojau, jis dar kartą pažiūrėjo man į akis ir paklausė
rusiškai: „Iš kur tu būsi?“. Sakau, kad iš Pabaltijo. Jis sako: „Žinau žinau, kad iš
Pabaltijo, bet iš kur?“ Sakau, kad iš Lietuvos. Jis griebė mane glėbin, apsikabinom
abu ir verkiam. Pasirodo, tai buvo nepriklausomos Lietuvos Valstybės Tarybos
pirmininkas (1919–1920 m.) Stasys Šilingas. Vėliau su Šilingu daug bendravom,
jis man buvo tarsi tėvas, labai daug esu iš jo gavęs įvairiausių patarimų. Kituose lageriuose teko sutikti poetą Antaną Miškinį, dainininką Antaną Kučingį. Su
juo siuvykloje kartu siuvome pirštines, o po darbų ir padainuodavom pritariant
estuko gitarai.
Kai atsėdėjau septynerius metus, į namus neleido, dar pridėjo kelerius metus
tremties už „ilgą liežuvį“. Jei kas kur, mane vis laikė organizatoriumi.
1956 metais mes su žmona grįžom iš Rusijos. 1957 metų vasarą atėjo Vac
lovas Čepukonis su kitu lyg aplankyt grįžusių iš lagerių. Buvo ginkluoti su automatais, apsirengę gražiomis lietuviškomis uniformomis. Susėdom kambary už
stalo, jie ėmė teirautis, kaip mes Sibire bendravom su kitais kaliniais, tremtiniais,
gal ten dar su likusiais turim kokį nors ryšį, gal kokia nors mūsų organizacija
ten veikia ir pan. Kai Čepukonis paklausė, už ką mes sėdėjom, aš jam atkirtau:
„Už jus sėdėjom...“ Kaip kitaip aš jam galėjau atsakyt? Mes įtarėm, kad Čepukonis
jau kitam ponui tarnauja. Nors jis ir buvo mano kaimynas, bet tuo metu nebebuvo jau nė vieno partizano miške, o jie tarsi iš dangaus nukrito, dar su tokiom
gražiom lietuviškom uniformom ir naujutėlaičiais blizgančiais ginklais. Mes jau
seniai buvom girdėję, kad Čepukonį paėmė apie 1953-uosius, kad jis gyvena ir
dirba Vilniuje. Už stalo jie dar pasakojo visokių nuotykių, kaip bėgo, kaip juos
rusai šaudė. Vienu žodžiu, bandė mus išprovokuot, manė, gal ką prasitarsim.
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Skaudūs apsirikimai
Danutė Spulienė (Dagytė)

1945 m. gegužės 8 d. 12 val. žuvo visa mūsų kaimynų Mulvinų šeima:
Juozas, Julija ir Veronika.
Už ką? Kuo nusikalto tvarkinga, darbšti šeima, kuri niekam blogo nebuvo
padariusi?
Tai buvo viena iš pavyzdingiausių sodybų, jų žemė ribojosi su Ališauskų,
Klebonų ir mūsų sodybomis. Netoli tekėjo Šetekšnõs upelis. Nuo žvyrkelio jų
sodybos nesimatė, užstojo nedidelė kalva. Atrodė – stovi tie namai lyg dauboje
niekam netrukdantys. Didžiulis sodas, jame išsirikiavę apie dvidešimt įvairiomis spalvomis nudažytų avilių. Mulvinai, brolis ir dvi seserys, gyveno darniai.
Nebuvo sukūrę šeimų, tačiau sugyveno draugiškai ne tik tarpusavyje, bet ir su
kaimynais. Julija buvo mano sutvirtinimo (bernavonės) krikštamotė, pasikviesdavo
mane pasmaližiauti.
Kaip šiandien menu tą dieną – tai buvo nepaprastai gražus gegužės rytas.
Pas mus į namus tėtis buvo pasikvietęs siuvėją Gavėną su padėjėju, kad pasiūtų
drabužių visai šeimai. Apie 11 val. į kiemą užėjo du jauni partizanai, pasipuošę
naujomis uniformomis, su automatais, ant kepurių puikavosi Lietuvos herbas – vytis.
Net nepamatėme, iš kur jie išlindo: mes gyvenome prie krūmokšnių, daug
medžių, čia pat Kurkliìčių beržynėlis. Tėtis nustebęs paklausė, iš kur jie atsirado.
Tie juokėsi, kad iš dangaus nukritę. Tėtis prašė juos dingti kuo greičiau, kol
nesutiko skebų, bet jie nesiskubino, sakė žiną, kad šiandien čia skrebų nebus.
Juokaudami prašė alaus, žadėjo aplankyti kitus kaimynus. Atsisveikinę su tėveliu
jie išskubėjo pas kaimynus Mulvinus.
Štai ir įvyko nelaimė, kurią tėvelis nujautė.
Mulvinus namuose partizanai rado tik du: Juozas sėdėjo gryčioje prie stalo,
o Veronika, sėdėdama ant suolo prie sienos, verpė linus.
Išvydę su uniformomis ginkluotus kariškius, būdami senyvo amžiaus, jie
nė neįtarė, kad tai gali būti partizanai, ir juos palaikė skrebais. Partizanai, tai
supratę, nutarė paprovokuoti, ėmė klausinėti, ar naktimis ateina miškiniai, ar
neskriaudžia. Mulvinai skundėsi, jog prieš porą dienų buvo užėję trys miškiniai,
išsinešė geriausius Juozo aulinius batus, pasiėmė dvi paltis lašinių. Paklausti, kur
lankosi tie miškiniai, sakė, jog daugiau Paraistėje (taip vadintas mūsų miškelis),
pas Dagius, Andriuškevičius.
Partizanams buvo šiurpu dėl tokio akibrokšto. Jie svarstė – ką daryti? Jeigu
vietoje jų dabar stovėtų skrebai, tad Paraistės gyventojams būtų liūdna – arba
kalėjimas, arba Sibiras!
O Juozas su Veronika ne iš blogos valios pasiskundė uniformuotiems
vyrams dėl prarasto turto – juk jie buvo tokie taupūs, net šykštoki – pas juos
nepažįstamas žmogus negaus nė vandens atsigerti. O čia išnešė lašinius, batus!
Sprendimą partizanai priėmė greitai: nutildė juos amžinai paleisdami šūvius
į vieną ir kitą.
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Praėjus apie pusvalandžiui mūsų kieme vėl pasirodė tie patys vaikinai,
išbalę, susinervinę. Paklausė tėčio, kas ten per žmonės, ar jie komunistai. Tėtis
atsakė, jog tai vieni iš pamaldžiausių žmonių, kiekvieną sekmadienį eina į bažnyčią. Ypač moterys.
Ir partizanai papasakojo tėčiui viską, atsisveikino ir išskubėjo į miškelį.
Tėtis įsikinkė į vežimą kumelę, įsidėjo porą maišų miežių ir pakvietė mane
važiuoti pas Mulvinus išsifuchteliuoti miežių. Tačiau man pasirodė įtartina, kodėl
tėtis važiuoja pas kaimynus, jei mes patys turime tokią pat valymo mašiną.
Privažiavęs prie kaimynų kluono, tėtis mane paliko, o pats nuėjo į trobą
pasiklausti, ar galime pasinaudoti jų fuchteliu. Praėjus kelioms minutėms jis skubiai grįžo iš trobos visas išbalęs, sėdo į vežimą ir ristele lėkėme atgal į namus.
Nors aš jau buvau šešiolikos metų, tėtis mane tebelaikė dar mažu vaiku ir nieko
nepasakojo, tačiau man ir be žodžių buvo aišku, kad atsitiko tragedija, nes aš
girdėjau, kaip vienas partizanas tėčiui sakė – būk ramus, jie nebeįskųs nieko.
Namuose stojo įtampa. Pirmiausia tėtis siuvėjams liepė nešdintis iš namų –
nenorėjo, kad būtų svetimų žmonių. Mano mama labai jautri, tad tėtis slėpė ir
nuo jos. O ką tėtis tėtis matė Mulvinų troboje, paaiškėjo tik pavakary, atėjus
kaimynui Klebonui. Mat išgirdęs, kad labai muroja karvė, kaimynas nuėjo prie
jos pasižiūrėti, ko ji tokia nerami, – ir ką jis pamatė? Prie karvės ant šono su
tuščiu kibiru guli nebegyva Julija – nušauta. Jis nedrįso vienas eiti į trobą, tad
atėjo pasikviesti tėtės, kad abu namiškiams praneštų apie sesers nelaimę.
Čia tėtis ėmė sakyti laukęs, kada Julija ateis pagalbos pas mus, nes Juozas
ir Veronika nušauti troboje. Juozas guli ranką padėjęs ant stalo, o Veronika, atsišliejus sienos – kaip verpė, taip ir sustingusi.
Tėtis apie partizanų apsilankymą niekam nepasakojo, uždraudė ir man
niekam nesakyti, net mamai.
Kaimynams pasitarus, tėtis pranešė Kamajų valdžiai. Tie kitą rytą atvažiavo su dviem vežimais, gal šešių enkavedistų lydimi, sukvietė kaimynus, liepė
palaidoti nužudytuosius, o patys puolė grobti turto. Jo būta nemažai – pilnos
skrynios priaustų audinių, indų, papuošalų, maisto atsargų. Išnešė viską. Nors
nemažai buvo radę induose medaus, tačiau išplėšė ir iš avilių medų su koriais, o
kad bitutės nesugeltų grobėjų, uždegę šiaudų kuokštus, ėjo prie avilių degindami
bitutes. Ištuštinę viską išvažiavo.
Tėvelis, pasikvietęs į talką kaimynus vyrus, stojo prie varstoto daryti karstų.
Susinešę lentas, kas kiek turėjo, sukalė tris karstus, nuobliavo, nušveitė švitru,
tačiau dažų neturėjo, teko laidoti baltuose karstuose.
Taip ir išnyko iš mūsų kaimo Mulvinų šeimą, į jų sodybą atsikėlė giminaitė
dukterėčia, kuri vėliau ištekėjo ir tapo Bagdoniene.
Gegužės mėnuo buvo pilnas netikėtumų. Devintąją dieną sužinojome, kad
rusai jau įžygiavo į Vokietijos sostinę Berlyną, vokiečiai kapituliavo ir baigėsi
Antrasis pasaulinis karas.
Tais pačiais metais liepos 11 dieną gretimame Kurkliečių kaime įvyko susišaudymas tarp partizanų ir kariuomenės bei vietinių skrebų. Žuvo daug nekaltų
žmonių: Mateikai, Pajarskų šeima, du mažamečiai Mateikų vaikai rasti įmesti į
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ugnį, sudeginti. Žuvo penki partizanai: trys nenorėjo pasiduoti gyvi – susisprogdino, o du nušauti. Sudegintos 5 sodybos
Tais pačiais metais liepos 20 d., anksti ryte apie 3 val., partizanai atvažiavo
pas Bučius, trys įėjo į vidų ir prikėlė visą šeimą. Bučiai buvo neturtingi, gyveno
vargingai, bet tvarkingai. Augino du sūnus. Partizanai Bučiaus paprašė degtinės,
jis atsakė, kad neturįs. Tada buvo įsakyta stoti jam prie sienos ir persižegnoti.
Bučiui persižegnojus, žmonos ir vaikų akivaizdoje jis buvo nušautas.
Vėliau, susitikusi su pažįstamais partizanais, paklausiau, kodėl jie nužudė
mūsų kaimyną. Jie atsakė, jog jiems buvo pranešta, kad jis yra komunistas ir
išdavinėja jų šeimas, ir prisipažino, kad padarė apmaudžią klaidą, dėl kurios apgailestauja. Žadėjo ateityje pirmiau patikrinti faktus ir tik vėliau vykdyti nuosprendį.
1945 m. gruodžio 28 d., penktadienio rytą apie 8 val., mūsų kaime
Taraµdžiuose siautė kariuomenė, ieškojo pasislėpusių partizanų. Tą naktį ir pas
mus sušalę, sušlapę nakvojo trys partizanai. Tėvelis su mama išdžiovino drėgnus
jų drabužius, aulinius batus, prikūreno krosnį, kad būtų kuo daugiau šilumos.
Staiga kaimynystėje prie Motiejūno sodybos pasigirdo kariškių susišaudymas
su partizanais. Tėtis pažadino pas mus miegančius partizanus ir patarė jiems bėgti
ežero link, neiti į ugnį. O jie atsakė taip nedarysią, nes reikia gelbėti draugus,
nukreipti nuo jų ugnį.
Norėdami nukreipti dėmesį nuo apsuptų Motiejūno ir Andruškevičiaus
namų, kur irgi miegojo jų draugai, bėgdami į tas sodybas paleido šūvių seriją.
Jiems pavyko nukreipti ugnį į save. Vienas buvo sužeistas į šoną, pribėgo iki
Alekso Šukio sodybos, prie daržinės tarp sukrautų rąstų mirė.
Žuvo vienas partizanas, o suėmė net šešis nekaltus žmones. Juk kaime gyvendami žmonės buvo bejėgiai kam nors pasipriešinti. Naktimis jie rūpindavosi
partizanais, nes tai buvo gretimo kaimo gerų šeimos draugų jaunuoliai, o dienomis
turėjo šokinėti apie kitus ginkluotus – enkavedistus, taip pat ir lietuvius.
Po šio įvykio prieš pat Naujuosius metus suėmė Praną Motiejūną, jo sūnų
Albiną ir dukrą Vandą, iš gretimos sodybos – Antaną Andriuškevičių, jo dukrą
Zosę, Antaną Janonį. Juos visus išvežė į Kamajų daboklę, kas keletą dienų tardė
naudodami fizinį ir psichologinį spaudimą. Tačiau visi vienodai aiškino: mes
įsileidžiame tiek vienus, tiek kitus, nes jie yra ginkluoti, ir mes turime jiems
paklusti. Tad po keleto dienų visi sugrįžo į namus.
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Gyvenimas ir tragedija Gučiūnų kaime
Alena Grigaliūnienė

Kapinės – šventos ramybės vieta.
Tik smėliu pabarstyti takeliai, išpurentoje žemėje žydinčios gėlės primena,
kad ši vieta yra lankoma žmonių. Jie
ateina pabūti kartu su savo artimaisiais,
prisiminti. Štai Salÿ kapinėse rymo kuklus paminklas su užrašu Repšių šeima.
Sustoji, susimąstai, mintimis nuklysti į
tolimą praeitį...
Bajõrų kaimas, esantis netoli
Skåpiškio miestelio, seniau priklausė
Rõkiškio apskričiai. Jame gyveno du
broliai Baliai: Aleksandras (1829–1909) Vytautas Repšys su Vale ir Zina Mačernytėmis.
su žmona Uršule Balčiūnaite vienoje 1947 m. Kitoje nuotraukos pusėje užrašyta:
kelio pusėje, o Kazimieras (1852–1920) „Vytai, juokis, nes gyvenimas ir taip liūdnas.“
su žmona Emilija Vinslovaite – kitoje. Iš autorės albumo
Man norisi pavartyti Kazimiero šeimos
gyvenimo lapus...
Šeimoje gimė 13 vaikų, tačiau užaugo tik du: Ambrazas, gimęs 1883 m.,
ir Kazimiera, gimusi 1895 metais. Ambrazas 1911 metais vedė Oną Jurkštaitę
iš Guči¿nų kaimo. Jie abu dar caro laikais buvo išvažiavę gyventi į Ukrainą.
Sugrįžę namo, vis pasakodavę, kokia derlinga ten žemė, kaip gerai augančios
bulvės. Vėliau Ambrazas su žmona ir abu jų sūnūs – Alfonsas ir Pranas – išvyko
į Braziliją. Ar nepriprato prie svetimo krašto, ar šeimoje nesugyveno, ar traukė
į gimtinę – nežinau, bet Ambrazas į namus sugrįžo vienas. Apsigyveno tėvų
pastogėje kartu su seserim Kazimiera, kuri tuo metu jau buvo ištekėjusi už Jono
Repšio iš Naiviÿ kaimo (Kupiškio r.). Ambrazas su seserimi dažnai pykdavosi,
todėl išėjo gyventi pas to paties kaimo gyventoją Joną Jėcką. Matydamas, kad jo
gyvenimo saulė jau leidžiasi vakarop, jis 1934 metais parašė testamentą, pagal
kurį Jėckai turėjo atitekti 3 ha žemės (jei į Lietuvą negrįš jo žmona su vaikais).
Ambrazas mirė, o žmona su vaikais taip ir liko Brazilijoje.
Po tėvų mirties ir atsidalijus su broliu Kazimierai Repšienei liko žemės. Jos
vyras Jonas Repšys apie 12 ha turėjo Naivių kaime, savo tėviškėje. Tad Bajoruose
žemę ir namus pardavęs išėjo gyventi į Naivius.
Repšiai į Naivius atsivežė du paaugusius vaikus: sūnų Vytautą, gimusį
1920 m., ir dukterį Melioniją, gimusią 1928 metais. Naiviuose 1938 metais gimė
dar vienas sūnus Algis. Repšiai neturėjo sąlygų plėsti savo ūkį, todėl nusipirko
žemės Gučiūnų kaime. Greit kilo Antrasis pasaulinis karas. Vyresnįjį sūnų Vytautą išvežė darbams į Vokietiją. Vėliau jis pasakojo, kad ten visus jaunuolius
vieną dieną aprengė kariškais drabužiais. Jiems kilo įtarimas, kad ruošiasi siųsti

320

ISTORIJA

Trys karstai prie Salų
bažnyčios: kairėje –
Vytauto Repšio,
viduryje – Zinos
Mačernytės, dešinėje –
Juozo Strolio. Stovi
kunigas ir žuvusiųjų
artimieji. 1947 m.,
rugsėjis. Iš autorės
albumo

į frontą. Vytautas, susitaręs su savo draugu Antanu Grumbinu iš Kírkėnų kaimo, iš Vokietijos pabėgo. Kai grįžo, Lietuvoje jau buvo rusų valdžia. Vytautui
grėsė tarnyba jų kariuomenėje. Kurį laiką su bendraminčiais slapstėsi miškuose.
Neramu buvo ir tėvams. Kai pasigirdo valdžios raginimas registruotis, Vytautas
paklausė. Ilgai motina prisimindavo, kaip iš namų ašarotomis akimis su sūnumi
išvažiavo į Kåmajus. Ją slėgė nežinia, ar dar parsiveš Vytautą gyvą – vis dėlto
buvęs „banditas“.
Vytautas prisiregistravo ir abu laimingai sugrįžo. Tarėsi, kaip toliau gyvens. Giminėms patariant Vytautas išvažiavo mokytis į Kretingõs sodininkystės
mokyklą. Ten susipažino su mergaite, vardu Zina. Tą nelemtą savaitgalį Vytautas
savo išrinktąją parsivežė į namus, kad parodytų tėvams. Svečiavosi kelias dienas.
Vytautas už tėvą nuvažiavo į malūną. Namiškiai tuo metu pakūreno kaimyno pirtį
(savos neturėjo). Vytautas grįžo vėlai, jau visi buvo nusiprausę. Rytojaus dieną jis
su Zina turėjo išvažiuoti atgal į Kretingą, todėl tėvas dar paliepė sūnui nubėgti
į pirtį nusimaudyti. Vytautas paklausė, tačiau iš pirties sugrįžo jau ne vienas. Jį
atvarė tie, su kuriais slapstėsi. Pastarieji išliejo pyktį, kad Vytautas mokosi, turi
mergaitę, ruošiasi gyvenimui, o jiems reikia tūnoti miške, šalti. Vytautas maldavo,
prisiekinėjo, kad jis nieko blogo nėra padaręs, draugų neišdavęs, nieko neskundęs,
bet... šūvių papliupa atėmė gyvybę ne tik Vytautui, jo mergaitei Zinai, bet ir
draugui Juozui Stroliui iš Ùpių kaimo, kuris tuo metu čia svečiavosi. Pasigirdus
šūviams brolis Algis šoko iš lovos ir spruko laukan. Nubėgo pas kaimyną ir ten
paslėptas pradrebėjo iki ryto. Žudikai, prigąsdinę tėvus, prisakę tyliai pasilaidoti
vaikus, pasišalino. Tai buvo 1947 metų rugsėjo 20 dieną. Laidotuvės buvo nedidelės. Jose dalyvavo tik artimiausi giminės. Pamaldos vyko Salų bažnyčioje. Repšiai
Ziną palaidojo Salų kapinėse kartu su Vytautu. Tik vėliau buvo atvažiavusi Zinos
sesuo aplankyti kapo. Pranešti apie laidotuves tuomet jai niekas negalėjo.
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Vytauto sesuo Melionija sukūrė šeimą. Sunkiais kolūkiniais laikais išaugino
ir išleido į gyvenimą tris dukras. Brolis Algis, sukūręs šeimą, gyveno Gučiūnų
kaime, tik jau nebe toje sodyboje, kur gyveno jo tėvai, o pasistatė naują. Tėvas
Jonas Repšys mirė 1970 metais, motina Kazimiera Repšienė – 1983-iaisiais. Palaidoti
šalia sūnaus Vytauto ir Zinos Mačernytės (atrodo, kad jos pavardė buvo tokia,
bet niekas tiksliai nežino).
Eini ir galvoji: kiek tragiškų likimų saugo tie kuklūs paminklai...
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Gurnikų šeimos lemtis
Danutė Merkienė (Gurnikaitė)

Antanas Venclova rašė: Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis <...>“ Mūsų
tėviškė – Šetekšnõs vingis. Pradėjusi savo ištakas Jūžintÿ pelkėse, palikusi savo
brolį Šetìkšnį, per Kåmajus skuba į šiaurę. Atrodo, susitiks su Nemunėliù. Bet ne,
nuo Panemunºlio grįžta atgal į pietvakarius ir pro Ju»kupių, Guči¿nų, Naujåsodės,
Taraµdžių kaimus, jau pakeitusi vardą (Jarâ), savo vandenis plukdo į Šve¹tąją,
nusinešdama prosenelių, senelių ir tėvų bei mūsų vargus ir džiaugsmus į Bãltijos
jūrą. Šiame gražiame tarp Šetekšnos ir Dvíragio ežero įsiterpusiame žemės kampelyje norime ir mes – Gurnikai palikti dalį savo istorijos.
Mūsų proseneliai buvo baudžiauninkai, tarnavo Salÿ dvare. Prosenelė Juozėnaitė iš Juozonių kaimo per prievartą buvo atvežta į dvarą tarnauti ponui. Iš
lūpų į lūpas perduoti jos žodžiai: „Mane lovyje rykštėmis plakė tris kartus, kad buvau
negraži.“ Prosenelis Gurnikas buvo atvežtas iš kažkur nuo Lenkijos į dvarą dirbti
arklininku. Ponas du savo baudžiauninkus per prievartą sutuokė. Nuo to laiko
Salų dvare, vėliau Naujasodės kaime, buvo įrašyta Gurnikų šeima.
Panaikinus baudžiavą, ponas dalį savo žemės išdalijo baudžiauninkams.
Prosenelių Gurnikų šeimai davė žemės prie Šetekšnos, kur buvo kuriama nauja
gyvenvietė, pavadinta Novaja ulica, vėliau sulietuvinta – Naujåsodė.
Prosenelis ir toliau dirbo arklininku dvare. Prosenelė gimdė, augino vaikus
(jų buvo daug), dirbo savo žemės rėžį ir tris dienas per savaitę dar turėjo dirbti
ponui. Būdavo, pamaitina vaikelį, susuka į skarą, paguldo ant akėčių ir akėja. Iš
daugelio vaikų šeimoje išaugo keturi. Dukros išplaukė į Ameriką, vienas sūnus
išvažiavo į Latviją. Namuose likęs sūnus Jonas vedė Anelę Būblytę nuo Svėdasų
(kunigo A. Būblio seserį).
Naujasodės kaimo valakas buvo 20 ha žemės. Mūsų senelis Jonas Gurnikas
gavo visą valaką. Kaimynams Vaičiūnams ir Kepalams teko pusvalakiai. Broliai
Motiejūnai valaką pasidalijo per pusę.
Senelio Jono Gurniko šeimoje gimė 13 vaikų, užaugo septyni – du sūnūs ir
penkios dukros. Vyresnysis sūnus išsimokė matininku, gyveno Žagårėje. Dukterys
ištekėjo. Sūnui Juozapui liko 20 ha žemės. Reikėjo daug pinigų: išpasoginti seseris,
keltis iš gatvinio kaimo (ūlyčios) į vienkiemį. Statybos vyko ilgai. Reikėjo pirkti
medienos, nes savo miško neturėjo. Visi pastatai buvo mediniai su šiaudiniais
stogais. Brangesnėms statybinėms medžiagoms nebuvo lėšų. O dar 1932 m. mirė
tėvas, didžiausias pagalbininkas ir patarėjas.
Buvo pastatytas dviejų galų namas, didelis tvartas, pirtis, daržinė šienui,
klėtis, klojimas javams, lauko rūsys. Iškastas šulinys.
Apie 1934 m. Juozapas vedė būsimąją mūsų mamą Oną Balaišytę. Ji gimė
1901 m. Guči¿nų kaime Petro ir Marijos (Starkutės iš Krýlių) Balaišių šeimoje.
Ona turėjo du brolius ir vieną seserį. Brolis Jonas mirė mažas, sesuo Uršulė –
aštuoniolikos metų. Pirmojo pasaulinio karo metu Petras Balaišis buvo išsiųstas su
gurguole, grįžęs susirgo ir greitai mirė. Vaikai, Ona ir Kostas, dar buvo nepilnamečiai. Kurį laiką ūkyje darbavosi trise. Kai Ona ištekėjo, greitai vedė ir Kostas.
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Juozapas Gurnikas
(dešinėje) su sūnėnu
Vytautu. 1932 m. Iš
Janinos Vabuolienės
albumo

Į šeimą atėjo Marijona Šinkūnaitė nuo Svėdasÿ. Šeimoje gimė du vaikai: sūnus
Jonas ir duktė Aldona. Atkūrus nepriklausomybę, Jonas Balaišis ūkininkavo tėvų
žemėje Gučiūnuose. Mirė 1999 m. Duktė Aldona gyvena Vilniuje.
Juozapo ir Onos Gurnikų šeimoje beveik pamečiui gimė penki vaikai.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, artėjant frontui (1944 m. liepos mėn.),
jau kelias dienas nuo Kamajų pusės girdėjosi pabūklų dundesys. Žmonės kalbėjo,
kad pro Salas frontas neis, eis didžiuoju keliu į Sv¸dasus, ir ramiai dirbo savo
darbus. Vieną dieną iš ryto atėjo dešimtininkas ir pasakė, kad frontas eis ir pro
Salas. Visi pradėjo ruoštis karui, vyrai kasė žeminę, o mama su senele, ką pajėgė, nešė iš namų ir metė į krūmus. Apie pusiaudienį vieškeliu pradėjo važiuoti
vokiečių tankai, sustojo, atsuko pabūklus ir pradėjo šaudyti. Užsidegė kaimyno
tvartas, tada visi bėgome į žeminę. Žeminė dar nebuvo visai uždengta, bet vis
tiek sulipom į duobę ir susėdom ant suolų: visa Gurniko šeima su mažamečiais
vaikais ir kaimynai Davainiai. Aplink zvimbė, dundėjo, sproginėjo.
Pradėjus temti, pabūklai nutilo, visi išlipom iš duobės. Mama su kaimyne
nuėjo į pirtelę pamaitinti ir pervilkti kūdikių. Vyrai pabaigė dengti žeminę. Tėvelis
pamelžė karves ir atnešė pieno. Visi pavalgėm ir vėl sulindom į žeminę. Greit
praėjo trumpa vasaros naktis. Visi pabudom, nes vėl pradėjo šaudyti, tik garsas
buvo prislopęs, nes žeminė buvo gerai uždengta, landa užkišta pagalvėm. Šaudė
ilgai, tik sutemus mus, vaikus, išleido trumpam į lauką.
Vyrai nutarė nueiti į sodybą pašerti gyvulių. Su tėte išėjo jo sūnėnai: Boguslovas Matulevičius, Svėdasų gimnazijos direktorius, vokiečių k. mokytojas,
ir jo brolis Aleksas. Jie tikėjosi tame užkampėlyje prabūti keletą dienų, kol pro
Svėdasus praeis frontas. Kai nuėjo, juos pasitiko sargybiniai, ramiai su Boguslovu
pasikalbėjo. Vienas nuėjo pakviesti viršininko. Viršininkas atėjo apsirengęs uniforma, pasisveikino, mandagiai kalbėjo ir pasakė, kad jie anksti ryte išvažiuosią
ir čia viskas sudegs, pasiūlė važiuoti kartu. Boguslovas išvertė ir visi pasitarę
paprašė leisti troboje pasimelsti. Jie meldėsi ilgai, kol vėl atėjo viršininkas ir
ramiai pasakė: „Mes jūsų paleist negalim, siūlom važiuoti su mumis, pagalvokit.“ Ir
uždarė į lauko rūsį.
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Ryte vyrus išleido iš rūsio ir tas pats viršininkas pasakė: „Mes išvažiuojam,
siūlom važiuoti ir jums.“ Tėte su Boguslovu nutarė paprašyti, kad leistų išleisti
iš tvarto gyvulius. Kai iš tvarto gyvuliai buvo išleisti, viršininkas vėl paklausė:
„Mes važiuojam. Ar važiuojat su mumis?“ Boguslovas pasakė: „Čia mūsų šeimos,
vaikai, ką jie darys be mūsų, mes nevažiuosim.“ Tada viršininkas leido eiti. Jie nuėjo
nuo tvarto link daržinės – ir pasigirdo šūviai. Visi parkrito. Kai šūvių daugiau
nebesigirdėjo, Aleksas sako dėdei: „Atrodo – Boguslovas negyvas.“ Tėtė ir Aleksas
pašliaužė toliau į rugius. Tėtei buvo peršauta koja, jis žaizdą suveržė marškiniais
ir paršliaužė į žeminę, o Aleksas septynis kilometrus bėgo pakrūmėm namo į
Gykiùs. Kai tėtė paršliaužė, vėl pradėjo šaudyti. Kiek tai truko, nežinau, matyt,
buvau užsnūdusi (nes visą naktį negalėjau užmigti). Pabudau, kai prie žeminės
išgirdau gailią raudą, klyksmą. Mama atkimšo angą, ten stovėjo Boguslovo mama,
raudodama kalbėjo: „Brolel! brolel! Mano sūnelį pražudei!“ Mama pasakė: „Damut,
lįsk akapan [apkasan], nušaus.“ Ji atsakė: „Jau nebešaudo, tamsu nuo dūmų, viskas
dega. Duokit arklį, matau ratai yra, Bogusiukui parsivežti.“
Jos visos nuėjo į ganyklą. Rado vieną karvę nušautą, kitą peršautu tešmeniu, juodosios kumelės nėra, baltajai peršauta koja, bet šlubčiodama galėjo paeiti.
Vokiečiai atvažiavo ir išvažiavo su tankais, karinėm mašinom, pėstininkų
nebuvo, lavonų – taip pat.
Kai kitą dieną nuėjome į sodybvietę, ten jau buvo rusų kareiviai, mašinos,
lauko virtuvė, dar ir mums siūlė vaišintis jų maistu, bet mes nevalgėme. Tada
vaikams padalijo po didelį gabalą cukraus. Viskas baigė degti. Iš tvarto išleisti
gyvuliai vėl subėgę atgal į savo vietas ir sudegę. Net šunelis, visą laiką cypavęs
prie žeminės, degant klojimui nubėgo į savo guolį ir sudegė.
Kai rusai suvažiavo į sodybą, jie visiems įsakė iš savo žemių išvežti lavonus.
Vyrai buvo išvaryti kasti duobių kaimo kapinaitėse. Mama padejavo, kad jos vyras
guli su peršauta koja, tai viršininkas pasakė, kad Salose yra ligoninė (gospitalis),
ten apžiūrės ir pagydys. Tėtė ten buvo nuvežtas, bet gydytojai pasakė: „Mes
neoperuojam, ten yra kulka.“ Tik perrišo, davė binto ir vaistų į namus. Tą pačią
dieną mama su bobute vežė lavonus iš savo lauko į kapinaites. Vežimas prikrautas lavonų, apdengtų marška. Mama verkia: „Dievuliau, Dievuliau, vien vaikeliai.“
Kai išvežė lavonus, ėjom pažiūrėti lauko. Visam rugių lauke duobelės per
kokį metrą viena nuo kitos. Radom kastuvėlių, šalmų. Rugiai išgulėti, matyt, nuo
vieškelio šliaužte šliaužė. Vis tik viename sklypo kampe rugiai liko stati (kaip
karo nebūta). Dar šiek tiek vėliau nukirto.
Žeminėje mes gyvenom dar ilgai, tėtė negalėjo dirbti. Tuoj, kaip visada, į
pagalbą atskubėjo dėdė Kostas Balaišis, mamos brolis, padėjo sutvarkyti negyvus
gyvulius, degėsiuose rado lentgalių, prikirto karčių ir pastatė pašiūrę, apdengė
nendrėm. Pirtelę dėdė pastatė vėliau, pamūrijo krosnį (pečių). Bobutė ir trys mažieji
vaikai žiemojo pirtelėje. Mes keturi glaudėmės pas Jakubonį.
Tą patį rudenį pradėjo statyti klojimą. Padegėliams leido atsivežti medžių
iš Salågirio. Taigi dėdė, šiek tiek tėtės padedamas, juos vežė.
Mes su mama važiuodavom kalėdoti šiaudų ten, kur nebuvo fronto. Gaudavom po vieną, du kūlius. Mama labai dėkodavo. O kai kas ir išvarydavo.
Klojimo sienas uždengė nendrėm.
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1945 metų pavasarį tėtė buvo suimtas ir devynis mėnesius laikomas ir
kankinamas kalėjime. Po tardymo leisgyvis atvilktas į kamerą kitiems kaliniams
sakydavo: „Vis tiek aš jiems nieko nepasakiau.“ Byla nebuvo sudaryta ir buvo paleistas visai praradęs sveikatą. Jo kalinimo metu ir mama buvo šaukinėjama į
Kamajus, bet ji nevažiuodavo, slapstėsi, per prievartą jos neieškojo.
1946 m. vasarą dėdė Kostas atvežė pusę savo tvarto gryčiai (tėtė jau buvo
namie). Krosniai pamūryti šiek tiek gerų plytų rado degėsiuose, kitas gamino iš
vietinio molio šiek tiek padžiovindami. Bobutė buvo atsivežusi savo brolį Starkų
(90 m.), dirbti jis nebegalėjo, tik patarti. Tais pačiais metais pastatė priešais ir kitą
tvartą, tikėdamiesi, kai pasistatys trobą, šituos du sujungti į vieną ūkinį pastatą.
Stogą apdengė nendrėm. Dirbo dieną naktį, ypač dėdė Kostas. Tėtė jau buvo be
sveikatos. Visai sušlubavus širdžiai, gydėsi Rokiškio ligoninėje ir kurį laiką gyveno
pas sūnėną Vytautą Matulevičių.
1949 m. Didįjį penktadienį mama su didesnėm mergaitėm ruošėsi važiuoti
į bažnyčią. Atėjo dešimtininkas P. Davainis ir sako: „Gurnikien, važiuok padvadon
[į pastotę], Čirūną veža Sibiran.“ Mama padejavo: „Poviliuk, negaliu, Juozas ligoninėj, aš viena, vaikai, gyvuliai.“ Davainis pasakė: „Gerai, negali tai negali“, – ir išėjo.
Po kiek laiko vyriausia sesuo Aldona pro mažą langelį pamatė, kad prie
vartų kažkas stovi. Mama pažiūrėjo, suprato, kad kareiviai apsupę sodybą, pasakė:
„Dievulėliau, mus veža.“ Įėjo keturi vyrai, mama tuoj puolė prašyti, maldauti: „Tai
už ką, sakė, kad mes valstybei neskolingi, visas pyliavas išvežė, kad išbrauktų iš buožių
sąrašo. Pažiūrėkit, kaip mes gyvenam, tvarte iš lubų šiaudai kyšo.“ O mes, vaikai, sustoję ant gultų (lovos buvo sudegusios), jau nebe verkiam, o klykiam. Du vyrai
tyliai pasitarė ir pasakė: „Nusiraminkit, nevešim“, – ir išėjo.
Po kiek laiko tie keturi vyrai vėl atėjo ir 49 metų mamai bei aštuoniasdešimtmetei senelei liepė rengti vaikus ir ruoštis išvežimui. Visus surašė, klausė,
kur tėvas, mama pasakė: „Serga, išvežtas į Vilnių, į ligoninę.“
Rytas buvo drėgnas, šaltas, tirštas rūkas. Keliai pavasarį pažliugę, gurguolė
riedėjo lėtai. Salose gurguolė sustojo prie bažnyčios. Kitoje pusėje buvo seniūnija. Mama nuėjo ten surašyti popierių, atiduoti pasų ir ilgai neišėjo. Atėjo iš
bažnyčios moterys, pradėjo kalbinti mus ir bobutę (taip daryti buvo negalima).
Tas kareivėlis, kuris saugojo mūsų vežimus, nuėjo toliau (lyg jis nemato), tai
moterys pradėjo kalbinti bobutę: „Balaišien, kareivis nuėjo, lipk nuo vežimo ir einam
bažnyčion, tik greičiau, nes gali ateiti viršininkas ir tam kareivėliui bus blogai.“ Bobutė
verkdama sako: „Kaipgi aš paliksiu vieną dukterį su tiek mažų vaikų.“ Tada greit
atėjo tas kareivėlis ir pasakė: „Idi, idi babuška, ty tam umrioš [Eik, eik, senel, tu
ten mirsi].“ Tada bobutė nulipo nuo vežimo ir su moterimis nuėjo, dar norėjo
atsigręžti, bet moterys neleido. Mes visi verkėm. Atėjo mama, viršininkas nebepasirodė ir vežimai pajudėjo link Panemunėlio geležinkelio stoties. Bobutė, matyt,
nėjo į bažnyčią, o nuėjo į Guči¿nus (5 km) pas sūnų Kostą Balaišį ir pasakė,
kad veža seserį su vaikais.
Panemunėlio geležinkelio stotyje, kol dar nebuvome susodinti į traukinį, atėjo
ir dėdė Kostas, atnešė duonos ir lašinių. Taip daryti buvo negalima, bet mūsų
gelbėtojas kareivėlis vis nueidavo, tai dėdė prikalbino mamą leisti nusivesti savo
krikštaduktę Janiną (7 m.). Pagaliau mama sutiko ir taip Janina liko Lietuvoje.
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Atėjęs viršininkas pamatė, kad
vieno vaiko nėra, klausia: „Kur padėjai
vaiką?“ Mama atsiprašinėja: „Gal nuėjo
kur toliau ir pasiklydo.“ O viršininkas
šautuvo buože stumdo mamą ir šaukia,
vienu momentu mama net susverdėjo ir pradėjo šaukti, tada viršininkas
atsitraukė. Klykėm ir mes visi. Dėdė
atėjo dar kartą, norėjo paimti dar vieną
vaiką, bet mama pasakė: „Ne, Kastuliuk,
ir jums bus sunku, kaip bus taip.“ Vėl
pasirodė kareiviai ir dėdė nuėjo.
Į tremtį važiavome ilgai, į Irkutsko sritį. Gyvuliniai vagonai, gyvuliniai
guoliai bei tualetai, maistas – vieną
kartą per dieną sriuba, riekelė duonos, arklienos dešros gabaliukas. Iš
pradžių buvome nuvežti į Zalarių r.
Nukùtų apylinkės Kuibyševo kolūkį.
Po metų perkelti į taigą – Tyretės r.
Tagnos apyl. Tajožno kaimą. Mama ir
vėliau prisimindavo:

Aldona Tebelškienė (Gurnikaitė) žievina rąstus
Sibiro taigoje. Iš Sibiro atsiųstos nuotraukos

„Vietiniai gyventojai susirinkę žiūrėjo,
kokius „banditus“ (matyt, taip buvo informuoti) pas juos atveža, nustebę pamatė,
kad iš sunkvežimio išlipa pusamžė moteris
ir keturi jos vaikai (jauniausiam – šešeri
metai).“

antroje pusėje parašyta: „Nors jums gerai
pažįstamas šis veidas, bet vėl iš naujo jį
primenu Jums. Giliai senatvei ir ilgai
atminčiai šį braižinėlį aš Jums siunčiu.
Linkėjimai iš Tajožno padangės visiems
saviems ir artimiems, taip pat draugams ir
nepažįstamiems. Aldona“. Iš J. Vabuolienės

Visą laiką mama gerai atsiliep- albumo
davo apie vietinius rusus, buriatus;
jie kviesdavo į pačių iškūrentą pirtį, atnešdavo paplotėlių (lepioškų), iškeptų iš
sušalusių bulvių. Daugiau kentėjom nuo savų, lietuvių. Mes šiaip taip visi penki
išgyvenom. Buvo prasidėjęs vištakumas, nuėjus pas gydytoją jis pasakė: „Duokit
maslo, smetany [sviesto, grietinės].“ Kai užsiauginom karvytę iš mažo veršiuko, ir
mes paaugom, pasidarė lengviau. Vasarą prisišienaudavome karvei šieno, rinkdavom uogas, mama privirdavo bruknių uogienės be cukraus, žiemai turėdavom
su bulvėm. Vietiniai gyventojai taip pat gyveno skurdžiai.
Kai mus išvežė, tėtė liko Lietuvoje. Jo nebeieškojo. Laiške mums dar parašė:
„Aš jums nieko negaliu padėti, tik melstis.“ Po pusmečio jis mirė.
Sibire vyriausia sesuo Aldona (14 m.) mokyklos nebelankė, tarnavo pas
mokytoją, o nuo 16 m. dirbo su mama taigoje. Aš, Birutė ir brolis Bronius mokėmės. Mes, mergaitės, diskriminacijos iš vaikų patyrėme mažiau, broliukui teko
„bandito, fašisto“ etiketė.
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Vieną kartą komendantas mamą
paklausė: „Nu, kak, pri Smetone bylo
chorošo žit? [Na, kaip, Smetonos laikais
buvo gerai gyventi?].“ Mama atsakė:
„Kogda korova chorošaja, togda i smetana chorošaja [Kai karvė gera, tada ir
grietinė gera].“
1957 m. aš pirmoji viena grįžau
į Lietuvą, baigusi Tròjicko vidurinę
mokyklą. Norėjau stoti į Šiaulių pedagoginį institutą, bet ten priėmimas buvo
pasibaigęs. Teko pasirinkti Salų žemės
ūkio technikumą. Ir čia buvau sutikta
kaip buožės išnaudotojo dukra. Netgi
kai kurie dėstytojai rašė žemesnius pažymius, vadino „panyte“, nepažįstančia
karvės. Kai kurie kursiokai puikavosi
prieš mane. Baigusi technikumą dirbau
Suvainíškio kolūkyje brigadininke, po
to Antåzavėje agronome. Čia ištekėjau,
su vyru Zenonu Merkiu užauginau
penkis vaikus.
Bronius Gurnikas Sibire. Iš Sibiro atsiųstos
1959 m. vasarą į Lietuvą grįžo nuotraukos antroje pusėje užrašyta:
mama su broliu. Rajono valdžia neleido „Prisiminimui! Didžiai mylintiems ir Mano
apsigyventi savo sodyboje. Dėdė Kostas Brangiems visiems Namiškiams. Ir mylimai
pakvietė fotografą, nufotografavo na- sesutei mano. Iš Sibiro siunčiu savo nuotrauką.
mus. Nuotrauką nuvežė rajono valdžiai. Sveikinu visus karštai per malonę. Linkiu viso
Pamačiusi namus, rajono valdžia leido gero ir laimės. – Bronius Gurnikas. Tajožnas.
apsigyventi. Tokiuose namuose mama Sibiras. 1957 m. kovo mėn.“ Iš J. Vabuolienės
įsikūrė grįžusi iš Sibiro. Mama įstojo albumo
į kolūkį, gavo sodybinį sklypą ir dar
ilgai vaikų padedama darbavosi kolūkyje. Susilaukė dešimties anūkų. Mirė 1985 m.
Palaidota prie Salų, Urliÿ kapinėse.
Seserys Aldona ir Birutė, išvažiavus mamai, persikėlė į Irkùtską. Birutė
Irkutske baigė farmacijos mokyklą, gavo paskyrimą į Altajaus kraštą. Atsisakiusi
paskyrimo vietos, grįžo į Lietuvą, įsidarbino Trôškių vaistinėje. Vėliau persikėlė
arčiau tėviškės ir jau seniai gyvena Rokiškyje.
Sesuo Aldona Irkutske, dirbdama prie statybų, baigė septynias klases ir
įstojo į buhalterijos technikumą. 1966 m. grįžo į Lietuvą. Vilniuje dirbdama rusų
kalba užbaigė buhalterijos mokslus. Gavusi diplomą, grįžo į tėviškę, Naujåsodės
kaimą. Įsidarbino Salų tarybinio ūkio kontoroje. 1977 m. ištekėjo už Valentino Tebelškio, susilaukė sūnaus. Mirė 2007 m. Sūnus su gražia šeima gyvena
Vilniuje.
Brolis Bronius su žmona Filomena užaugino dvi dukras. Po Nepriklausomybės atkūrimo dar ūkininkauja tėvų žemėje.
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Gimtųjų namų
vaizdas grįžus
iš Sibiro. 1959 m.
Iš J. Vabuolienės
albumo

Prie motinos ir
senelių kapo Urlių k.
kapinėse.
Iš J. Vabuolienės
albumo

Sesuo Janina, užaugusi Lietuvoje, baigė Vilniaus (Naujojoje Vilnioje) pedagoginę mokyklą, su vyru Justinu Vabuolu užaugino du vaikus.
Mūsų kasdienybė tremtyje buvo sunkus fizinis darbas, skurdi bei apgailėtina buitis, begaliniai motinos rūpesčiai, stengiantis išmaitinti, aprengti, sudaryti
pakenčiamas sąlygas mums, jos vaikams.
Esame be galo dėkingi savo MAMAI, kuri viena nešė neapsakomai sunkią
naštą augindama mus. Sunkiomis ir beviltiškomis sąlygomis tiek prieš tremtį Lietuvoje, tiek tremtyje gebėjo išlikti kantri, dora, nelaikanti niekam pykčio, neprarasti
tikėjimo ir vilties geresne ateitimi.
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Apie Juodonių kaimą, pokarį ir mokyklą
Pasakojo Ona Juzelskienė
Užrašė Stasė Gruoblienė

Gimiau 1925 m. Nemeniūnų kaimi, Kamajų seniūnijaj, Rokiškio rajoni. Mana tevai Agota ir Tadas Čepukai buvo išvykį Amerikan užsidirbti. Kai grįža, nuspirka
sadybų ir 20 ha žemes Juodonių kaimi iš Antana Balaišia
už 22 000 litų. Tadu mani ir atsiveže į Juodonis. Man
buva 9 metai. Šeimoj augam 5 vaikai.
Juodonių kaimų prisimenu labai gerai. Apie 1935 metus ūlyčiaj buva apie 14 sadybų. Žmones buva draugiški.
Gyvenam vieni kitiem padedami. Jonas Niaura, sūnus Vinca,
buva siuvėjas, gyvena vienkiemy. Siūti ataidava į namus.
Siuva vyriškus kostiumus. Medžiagas buva naudojamas
savas gamybas. Iš avių vilnų audem milų. Avis laikem
patys. Per žiemų verpdavau ir ausdavau. Vilnas karšdavam
Kupišky arba Juodupej. Ir visi kiti kaimynai rūbus siuvas iš
drobes arba mila, nes pirkti nieka nebuva. Savuos laukuos Ona Juzelskienė. Juodonių k.
auginam linus. Tų dare kiekvienas kiemas, jei nenarėjai būt A. Petrašiūno nuotr.
nuogas. Linus mindavam Malaišių kaimi, Anykščių rajoni. 2012 07 10
Minti linus veždavam arkliais pas Vytautų Nakutį. Tadu
namuos linus išbraukdavam. Aš linus braukdavau viena, visų mėnesį, nes auginam daug
linų. Taks moterų darbas. Tadu šukuodavau, rišdavau į kuodelius, verpdavau vakaruodama
ir mergaudama. Austi kaimi mokėja beveik kiekviena moteris. Moteriškus rūbus siūdava
Zose Starkute. Veliau ji ištekėja už Stepona Niauras.
Kaimo kalvis buva Antanas Bražiūnas, 1922 metų gimima. Dirba įvairius su geležim susijusius darbus. Turėja sava sadybaj kalvį. Veliau jis dirba kalūky.
Mūsų šeima augina gyvulius. Laikem keturias karves ir kiaulių tiek, kad išsimaitintų šeima. Duonų kepem visi patys. Skani būdava.
1944 m. kaimų sudegina atsitraukdami vokiečiai. Lika tik viena mūsų gryčia ir
klėtis. Mes tuo metu buvam pasitraukį į Ažubalių kaimų. Trauktis liepe vokiečiai, sake
bus nesaugu, netgi patys padėja susikraut daiktus. Ten gyvenam dvi savaites šlapiuos
griaviuos, javų laukuos. Kai grįža visi gyventajai atgal, rada baisų vaizdų. Medžiai
apdegį, pastatai sudegį, gyvuliai irgi kai kurie sudegį, kitus rusų kareiviai išpjovį. Kiek
jiem raikėja mesas, tiek ir prispjove gyvulių. Karves nutrūkį lakste laukais. Viskas vyka
birželia mėnesį. Namas ir klėtis buva išlikį nesudegį, a tvartų statem iš nauja. Visi kiti
irgi state iš nauja. Dirba, varga, neturėja kur gyventi. Dauguma sugrįžį glaudes mūsų
namuose, vienkemy pas Untanų Šukį, Balį Jurgelionį, kol pasistate namus.

* * *
Mes buvam jauni. Man buva apie aštaniolika metų. Mūsų kiemi rinkdavas jaunimas. Vasarų kiemi, žiemų gryčiaj šokdavam. Grodava mano brolis Algis Čepukas.
Vasarų šokdavam ant Juodonių piliakalnia. Būdava gegužines, susrinkdava daug jaunima
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ir iš aplinkinių kaimų. Jaunimas piliakalnia aikštelį apipindava vainikais, plevesuodava
tautine veliava, apšvetimui pakabindava liktarnias [žibintus]. Armoniku grodava Antanas Gaigalas, klarnetu Steponas Niaura, būgnu Lukašiūnas na Duokiškia. Labai gražiai
grodava, girdėdavas net aplinkiniuos kaimuos. Būdava labai linksma. Šokdavam iki ryta.
Juoda piliakalnia žeme teip dulkėja, kad pareidavam jadom kojam ir undarokais [sijonais].
Aplink kaimu būva balas. Sėja rugius. Tai pa darbų bernai irgi grįždava juodi.
Gal ir kaima pavadinimas kila na juodas žemes.
Veike jaunima organizacijas. Šauliam vadavava Balys Jurgelionis, Jonas Tumas.
Panelas priklause pavasarininkam. Jane ir Zose Starkutes, Ona, Vale ir Elena Jurkštaites.
Jų organizacija organizava šokius, vaidinimus, mokėsi šokti tautinius šokius.
Kaimi vyka majavas. Pa majavas savaitgaliais ten pat vyka šokiai. Aidavam majavan
visi. Kosta Bagdona sodybaj (dabar Broniaus Baltakia) buva didelis klajimas. Jaunimas
klajima vidų iškaišydava berželiais. Ten vykdava šokiai ir vaidinimai. Mėga vaidint ir
vaidina Ona ir Stase Jurgelionytes, Vale, Ona, Elena Jurkštaites, Zose Bražiūnaite, Zose
Starkute, Janina Starkute, Akvile ir Veronika Šukytes, Feliksas ir Kazys Šukiai, Balys
ir Juozas Jurgelioniai ir kiti.
Prisimenu, pokaria metu šokam gryčiaj. Atvažiava baltieji (Lietuvas gynėjai) baltai
apsirengį, su arkliu. Ėme bartis – kam šokat. Saka: „Mes tai ginam tevynį, vargstam.“
Šove tris kartus į lubas, a tadu patys su šautuvais ant pečių jėme šakint mergas. Mani
pačių pirmų išvede. Šoku ir drebu, kad rusai neužvažiuotų. Pašoka ir išvažiava paliepį
daugiau nešokti. Kartų buva šokiai pas Antanų Dagį, gretimam Paįvodžio kaimi. Šoka
jaunimas, atvažiava baltieji. Surykiava mergas į vienų pusį, bernus į kitų. Liepe nagai
nusrengt. Vienas iš baltųjų pajeme armonikų ir jėme grot. Gražiai groja „Kapitone,
kapitone, nusijuoki ...“. Vyram liepe vest panas. Rūbus sumete venon krūvon ir šoka.
Pa šokia rūbų nebeatsirenka, visi drebėja. Pagųsdinį, kad daugiau nevakarotų, išėja. Kurį
laikų vakaruškų nebuva, nes bijojam.
Baisūs laikai būva. Prisimenu, Mikniūnų kaimi gyvena Jurgis Prevelys su žmonu.
Jie turėja tris sūnus – Jurgį, Kazį ir Vilių ir dukterį Stasę. Aš su ja draugavau, nes
kartu mokiausi pradžias makykloj ir sedėjau vienam suoli. Šeimoj ji buva jauniausia ir
labai graži, šviesiaplauke. Kai ji buva panela, jų vokiečių laikais išsiveže gyvint be tevų
žinias taškininkas (žmogus, kuris dalina taškus, už kuriuos duodava medžiagų ar taip ko
nors, aišku, už tai raikėja susimakėt pinigus). Kiek pagyvenį, jie išsiskyre ir ji vėl pargrįža
pas tėvus. Tadu susipažina su Svedasų skrebų viršininku (leitenantu, nevietiniu*) ir jis
atvažiuodava pas jų. Jinai turėja draugį Elenų Pajadaitį iš Šeduikių kaima, Anykščių
rajona. Bedraugaujant drauges išsikalbėja ir Stasė sužinoja, kad pas Pajadus po namu yra
baltųjų bunkeris. Ten slėpėsi Pajadai broliai – Jonas, Pranas, Vladas ir jų draugai. Visa
septyni jauni vyrai. Ji, aišku, netyčiam apie tai prasitare sava mylimajam leitenantui, a
jam to ir raikėja. Jis tol jų lanke, kol išgava žinių. Su kareiviais atvažiava tas leitenantas
ir liepe jai parodyt tų sadybų. Ji privalėja parodyt. Apsupa Pajadų sodybų, narėja paimt
gyvus, bet vyrai nepasidave, bėga ir juos visus sušaude. (Tėvus Pajadus ir dukrų Elenų
išveže į Rusiją. Tėvai nebegrįža, a dukra grįža.) Pa dvejų savaičių, kai viskas nurima,
šeštadienį Stase Prevelyte maudėsi pirty. Atvažiava trys ginkluoti baltieji ir klausia tėvą,
kur Stase. Tėvui pasakius, kad pirty, jie
atsisėda palaukti. Jai atajus iš pirtes, jie * NKVD kariuomenės 12-ojo pasienio pulko 2-os
liepe – pasiruošk, aisim. Tėvai nusigunda,
užkardos kapitonas Kirnosovas.
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pradėja verkti. Jų išsivede pėsti, kartu išsivede ir Pernavų (varda nebeprisimenu), kurį
buvo kartu atsivedį. Ėja link Šeduikių miška (Anykščių raj), apie vienų kilometrų nuo
namų, gal ir toliau truputį. Rytų savieji ėja ieškot. Rada abu pakartus. Dukrų parsiveže
laidot. Į laidotuves pakviete ir mani. Jos motina man parode. Mačiau sava akimis – tiek
buva sudaužyta, kad ant kūna nebuva ir sveikas vietas.
Gegužinej sutikau ir sava vyrų – Mikniūnų kaima Juoza Juzelskia sūnų Stasį.
Jaunas buva, gražus, gerai šoka, tai 1952 metais apsivedem. Šalia senųjų namų pasistatem sau kitus namus. Anie namai lika broliam – Jonui ir Algiukui. Kai tėvai išmire, a
broliai išvažiava miestan, namai lika tušti, todel juos pardave Leono ir Akvilės Vygelių
šeimai, kurie iki šiol gyvena.
1949 metais pradėja kurti kalūkį. Viskų, kų turėjam, ateme. Surinka gyvulius,
žemį. Likam kaip stovi. Tai visi ramiai ir suėjam kalūkin. Iš pradžių buva sunku. Dirbi,
dirbi, a už darbų gauni grūdais: žirniais, miežiais, avižom. Duodava kas mėnesį. Turėjam girnas, tai patys susmaldavam ir kepdavam duonų. Vėliau duonai važiuodavam
malt Svedasų ar Duokiškia malūnan. Taliau gyvenimas palengva gerėja. Pasidarydavam
šokius, vis tiek rūpėja... Už darbų jau pradėja makėt pinigais ir grūdais. Galėjam laikyt
pa vienų karvį ir pora kiaulių. Pradžioj pirmininkava Juozas Grigaliūnas. Kolūky šėriau
veršelius, melžiau karves, vežiau pašarus gyvuliam. Užauginam dvi dukras – Danutį,
Nijolį ir sūnų Bronių. Dukras baige mokyklų, išvažiava toliau mokytis miestan. Ištekėja.
O sūnus Bronius 2005 metais šalia namų įkūrė savo verslų – kaima turizmo sodybų,
kur sėkmingai ir gražiai tvarkosi. Lankytojų netrūksta. Ir aš čia dar gyvenu. Linksmai...
visada tarp žmonių...

* * *
Juodonyse buva pradžias makykla. Jų lankiau ir aš. Baigiau 4 klases. Taliau
nesmokiau, nes turėjau dirbt. Makykla buva pas Kostų Bagdonų (dabar ten Broniaus
Baltakia sodyba). Tuo metu buva kitas pastatas, kurį kaip ir kitus sudegina besitraukdami vokiečiai. Bagdonas buva taks papiktas žmogus ir jam mokykla nusiboda. Tadu
mokyklų perkela pas Petrų Paršonį (šiuo metu ten gyvena Alma Vigeliene). Mokykla
buva 2 metus. Makyklaj dirba mokytoja iš Utenas rajona Kirdulyte. Labai gera mokytoja
buva. Veliau mokytojava Vaitaškiene iš Duokiškia. Mokes apie 20 vaikų. Sedėjam po
du juoduos saluos. Būdava pa keturias pamakas. Knygas nuspirkdavam makyklaj. Buva
paruošta viena pradžios laida. Kai Paršonis irgi nebenarėja laikyt makyklas, jų uždare.
Tadu kas narėja, ėja kitur, daugelis į Krylius.
Juodonyse mokes Elena, Jonas, Stasys ir Algis Juzelskiai, Jane Prevelyte su broliais,
Stase Prevelyte, Albinas Merkys, Jonas, Bronius ir Juozas Sabaliai, Liuce ir Adele Niaurytes, Povilas ir Jonas Niaurai, Gene, Vale, Anele ir Danute Niaurytes, Vanda Petrulionyte,
Petras, Balys, Zose ir Kaziūne Vigėliai ir kiti.
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Iš atsiminimų*
Antanas Lašas

Gal kiti kamajiškių trobesiai negalėjo lygintis su klebonijos mūriniu pastatu,
lauko akmens mūro sienomis tvirtais ūkiniais pastatais – svirnais, tvartais. Gal tik
amerikono Vinco Sirvydžio gyvenamasis namas savo dydžiu prilygo klebonijai.
Betgi buvo laikoma, kad Kamajuose turtingumu pirmavo Baltakiai, po jų – Vincas
Sirvydis. O gal tai buvo netikra? Gal vis dėlto pirmenybę turime suteikti klebonijai.
Klebonas faktiškai valdė geros dirbamos žemės 60 ha. Ir kaip stiprus
ūkininkas, didžiažemis, laikė reikiamą skaičių arklių, karvių, prieauglio, kiaulių,
įvairių paukščių.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą kaimo žmonės maisto beveik nepirko krautuvėse,
išskyrus druską, cukrų, prieskonius. Tuo labiau turtinga klebonija – viskas buvo
užsiauginama savo laukuose ir tvartuose. Be to, juk žmonės dar ir suaukodavo.
O kurgi dėdavo sukalėdotas (sukalendravotas) gėrybes? Juk kasmet surinkdavo
daug. Atsakymas – pagerėjęs kunigų artimųjų ir giminių gyvenimas.
Kaip tvirtas ūkininkas, klebonas laikė samdomą šeimyną: du bernus, vieną mergą, dvi tarnaites – virėją ir kambarinę (pakajavą). Per darbymetį klebono
pašaukti ateidavo patalkininkauti bažnyčios tarnai (špitolninkai): vargonininkas,
zakristijonas, varpininkas. Ateidavo ir kiti atsidavę bažnyčiai.
Mėnesinė klebono alga buvo dvigubai didesnė už berno metinę – 700 Lt.
Vikaro alga – 500 Lt.
Mano tėvelis pasakojo apie senelio laidotuves:
„Mirus seneliui Vladui Lašui, buvusiam bažnyčios maršalkai, reikėjo išpirkti vietą kapinėse. Kaip doram katalikui ir vieta turėjo būti gerbtina. Parinko šventoriaus pirmoje
eilėje, gale bažnyčios, šalia jau palaidotos klebono Jono Jokimo motinos. Ta vieta kainavo
200 Lt. Pardavus dvi karves dar neužteko... O kiek klebonui senelis buvo paaukojęs dar
gyvas būdamas, niekas nežinojo ir nebesužinos.“
Tik frontui praėjus, kai nebeliko nė vienos melžiamos karvės, klebonas Kriščiūnas mano mamai pasakė: „Imk, Lašiene, karvę. Duodu jūsų šeimai ir dovanoju.“
Tuo metu mūsų šeimai tai buvo vertingiausia dovana. Kiti geri žmonės Vaškeliai
iš Kuokšiÿ kaimo padovanojo mums kitą karvę.
Aš savo akimis mačiau, kaip vežė vežėčiose nušautą Juozą Vaškelį. Tik su
apatiniais rūbais, prie vienos kojos pririštas spygliuotos vielos gabaliukas. Pagulėjo
aikštėje ant grindinio (bruko) ir buvo pakastas Kamajų žydams priklausiusioje ganykloje. Telieka sukalbėti maldą už jų išnaikintą šeimą, sugriautą gražų vienkiemį.

* * *
Čižiečiams pasirodė nekviestieji,
neprašyti „išvaduotojai“, atvažiavę keliu nuo Radišių – Ramonaičių. Atvažiavo kareiviai, apsivilkę neįprastomis

* Vienas Antano Lašo atsiminimų Gimtasis kaimas –
Čižų, parapija – Kamajų egzempliorius saugomas
Aukštakalnių bibliotekoje.
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uniformomis, sudulkėję, ištroškę, nesuprantami. Jų ir vežimai nematyti – dideli
loviai ant ratų, traukiami daugiausia nedidelių ilgaplaukių arkliukų. Retai matėsi
ir porinių vežimų. Kas ten buvo vežama, nežinojome. Prieiti prie svetimų kareivių
nedrįsome, vengėme. Tai buvo rusai (ruskiai), gal net ir iš tolimos Azijos, nes kai
kurių veidai tikrai nemūsiški...
Jau ir Kamajuose „geriausioji“ bolševikinė santvarka. Ir valdžios kėdes užėmė nauji, sovietiniai pareigūnai. Dauguma vietiniai. Svarbiausiu žmogumi Kamajų
valsčiuje tapo naujos pakraipos žmogus – partorgas Gavėnavičius. Jo žodis – svariausias, teisingiausias, neapskundžiamas... Į valsčiaus viršaičio kėdę sėdo partorgo bendramintis Jonas Tereškevičius. Kitų valsčiaus valdininkų asmenybės laiko
dulkių užgožtos. Tik neilgas buvo naujųjų sovietinių darbuotojų „pasisėdėjimas“
valsčiaus krėsluose. Prieš pat Šv. Jono atlaidus nelauktas vokietmetis.

* * *
Ir vėl nauja valdžia dirba saviškai. Į Kamajų valsčiaus viršaičio kėdę atsisėdo
Adolfas Baltrūnas, turėjęs savo krautuvę miestelyje. Sekretoriavo Petrulis. Įvairių
formų blankai, ataskaitos ir kita dokumentacija rašoma dviem kalbom: lietuviškai ir
vokiškai. Buvusių naujakurių žemė buvo grąžinta buvusiems savininkams. Didelių
gaudynių nepamenu. Kai ką užrašydavo, išveždavo į reicho tarnybą. Į vokiečių
kariuomenę labai jau prievarta neėmė. Gal buvo ir savanorių atsiradusių, kaip
Vytautas Kvedaras iš Vaštakiškio vienkiemio, buvusio šaulių vado sūnus. Iš Čižÿ
jaunimo į Vokietiją darbams išvažiavo Povilas Makutėnas. Pyliavos ir mokesčiai
ūkininkams buvo žmoniški, neperaukštinti, pakeliami. Jeigu žmogus neatsiskaitydavo – jam būdavo taikomos griežtos bausmės.

* * *
1944 metų liepos mėnuo. Suprantame ir mes: vokiečiui – galas. Frontas
Kamajų miesteliui paliko žymių padarinių: gaisrai, sviediniai, bombos sunaikino
daug pastatų, gyvulių, turto. Ir vėl ruskiai. Į Kamajų valsčiaus valdininkų kėdes vėl
atsisėdo nauji kadrai. Naujaisiais „dvasios tėvais“ – partorgais tapo Jonas Tereškevičius, po jo – Baronas, Aleinikovas. Valsčiui pirmininkauti sėdo Jermolajevas, po
jo – Bronius Venskūnas, Kastanauskas. Kamajuose įsikuria ir visai nauja tarnyba,
anksčiau dar niekada nebuvusi. Tai KGB – sovietiniai „domininkonai“ (sovietiniai
„viešpaties šunys“). Tik piktesni jie už tikrus keturkojus. Kamajų skyriui vadovauja
leitenantas Tiupinas. Be jo, dar yra bent trys leitenantai: Romanovas, Ivanovas,
Bagdonas. Apie jų „darbus darbelius“ vyresni už mūsų kartą papasakotų daug ką.
Ypač tie, kurie pabuvojo jų rankose. Jų „darbai“ neužmirštami. Reikšmingiausia
figūra valsčiuje tapo saugumo tarnybos viršininkas leitenantas Tiupinas. Tai nuo
jo žiauraus elgesio nukentėjo ne vienas ir ne du kamajiškiai. Tik per jo „malonią“
širdį buvo randamos kaltės nekaltiems. Ir važiavo Tiupino ir kitų sovietinių „domininkonų“ „palaiminti“ kamajiškiai ten, iš kur daugelis nebegrįžo. Vien Tiupino
vardas buvo žiaurumo simbolis. Jo tardymo metodai kėlė šiurpą žmonėms.
Leitenantas Romanovas – inteligentiškos išvaizdos saugumietis. Apsirengęs
švariai, tvarkingai. Gal jis ir mažiau dalyvaudavo žmonių tardymuose ir muši-
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muose? Gal jis daugiau dirbo operatyvinį darbą: pasalose, pamiškėse, žmonių
vienkiemiuose? Apie jo neigiamybes gal žmonės ir mažiau kalbėjo.
Leitenantas Ivanovas – jaunas darbuotojas, gal mažiau turėjo tardytojo, žiaurios patirties, gal negebėjo lygiuotis į savo viršininką Tiupiną? Neilgai Kamajuose
užsibuvo: buvo perkeltas į kitą valsčių.
Ilgai, dar ilgai kai kurie žmonės minės pavardes, vardus tų, kurie sudėtinguoju pokariu tapo skrebais. Visi vietiniai – miestelio ir kaimų gyventojų vaikai.
Tik vaikais juos jau vadinti netinka. Jų poelgių žmonės neužmiršo. Tai buvo aktyviausi naujosios santvarkos pagalbininkai, kai kurie ypač stengėsi įtikti viršininkui
Tiupinui ir kitiems naujos santvarkos kūrėjams. Paminėsiu tik keletą pavardžių:
Bočarovas, Baltrūnas, broliai Paunksniai, Antanas Šinkūnas, Krajauskas, Vytautas ir
Jonas Skardžiai – visi iš Kari¿nų k.; Antanas Stukas, Kirlys (mažaūgis), Krisiukas,
Dominauskas, Zelenkauskas ir Petras Kazanavičius iš Čížiškio vnk.; Valentinas
Puriuškis iš Kra÷pių k.; broliai Vincas, Jonas ir Petras Stanevičiai iš Kandrõčių
vnk.; broliai Balys, Jonas ir Antanas Petruliai iš Ramonãičių k.; P. Mikuckis iš
Rimšioniÿ k. Kitų skrebų, kilusių iš tolimesnių valsčiaus vietų, pavardės užsimiršo.
Buvo tarp jų ir vienas kitas žmoniškesnis, kuris neieškojo „banditų“ po drabužių
spintas, neskelbė lašinių „banditų“ duona, kurią reikia sunaikinti.
Kartą su broliu Vytautu ir besislapstančiais mickūniečiais Juozu Vilučiu ir
Vytautu Girgždžiu sėdėjome Vilučio pievoje. Tik matome – laukais eina skrebai.
Mes su broliu, dar paaugliai, labai išsigandome, o J. Vilutis ir V. Girgždys šoko
bėgti į mišką. Skrebas Dominauskas įsitaisė su kulkosvaidžiu ant kalvelės ir pila
ilgom serijom. Betgi į miško pusę nė vienas skrebas nedrįso eiti.

* * *
1946 m. pašaukti į kariuomenę 1927 m. gimę jaunuoliai buvo paskirti į
darbo batalionus: statė medinį tiltą per Nemuną prie Tiµžės. Dirbo, statė ir... mirė.
Laukė atvykstant iš namų su netuščiu maišeliu nors namų duonos džiūvėsėlių,
nes tuometinė „dieta“ tuose batalionuose buvo daugiau negu badmirinė. Sesuo
Ona per didelius vargus to meto traukiniais vežė maisto broliui Jonui, gelbėjo
jį nuo mirties.

* * *
Dar ūkininkaujant seneliui Vladui Lašui, geram krikščioniui, buvo rengiamos
kaimo sudėtinės egzekvijos. Jos paprastai būdavo metų pabaigoje, baigus lauko
darbus, supylus grūdus į aruodus. Tada ūkininkas (gaspadorius) buvo turtingas:
išrūgę kopūstai, agurkai statinėse (bačkose), avys pasilakstę – avinus galima pjauti
mėsai.
Išverdama, būdavo, riebios sriubos, mėsos, prie mėsos – agurkai ir kopūstai, namie keptas pyragas, virdulyje (samovare) užvirta arbata. Tik cukrų reikėjo
pirkti. Nebuvo mados sudėtinėms mišioms daryti alaus ar, gink, Dieve, pirkti
bent pusbonkį. Graži tradicija buvo iki skirstymosi vienkiemiais.
Išsikėlus į vienkiemį ir pasistačius visus pastatus, pas mus buvo vietos ir
suėjimams. Gyvenamasis namas buvo erdvus (8x20 m), tik seklyčia dar nebuvo
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įrengta. Bet buvo švari ir tvarkinga „rūbinė“ klėtis, kurioje vykdavo jaunimo šokiai. Sueidavo daug jaunimo, ypač vokietmečiu. Ateidavo netgi raudonųjų „miško
brolių“ pasišokti, o ne „politikos daryti“. Apie tai man pasakojo buvęs raudonasis
„miško brolis“ čižietis Petras Makutėnas.

* * *
Laikas ištrynė iš atminties ir mūsų tėvuko pasakojimus apie senelį Vladą
Lašą. Buvo minimas toks atsitikimas. Kūčių vakare, prieš sėdant už šventinio
stalo, senelis buvo suklupdęs vaikus kalbėti poterių. Sūnus Juozas užmatė per
langą šešėlį ir sako savo tėvui, mūsų seneliui, kad gal vagys vagia arklius. Senelis
jį subarė, kad gal tau akyse šmėkščioją, gal tingi poterius kalbėti. Rytą tvarte iš
keturių turėtų arklių dviejų nėra – pavogta. Arklių buvo ieškota, vienas surastas
ir arkliavagis Radíšių kaime pagautas. Savas teismas vietoje nuteisė vagį ir bausmę
įvykdė. Dar vežė arkliavagį į Rokiškį pas gydytoją, bet tas pakely mirė. Nuo to
karto vagystės mūsų krašte išnyko.
Jei seneliui Vladui kas nors padarydavo nuostolių (iškadą), jis išieškodavo. Už
avižų išganymą iš Smalsčių išsireikalavo žalos atlyginimo. Tie neužmiršo. Sučiupę
nuošalioje vietoje senelį labai sumušė. Būtų gal ir pribaigę vietoje, bet išgirdę
triukšmą atbėgo Juozas ir Jonas Čepukai ir mušeikos pabėgo. Tuoj senelis pasimirė.
Gal ir sumušimas buvo mirties priežastis,– tada niekas nieko neieškojo, skrodimų
nedarydavo. Kaip gerą kataliką, kaip „bažnyčios žmogų“, maršalką Vladą Lašą
iš Čižų į Kamajų bažnyčią lydėjo net du kunigai. Tai buvo negirdėta pagarba.
Statant Kamajų bažnyčią maršalka V. Lašas gal net ir įkyrėjo kai kuriems
parapijiečiams. Varydavo ūkininkus vežti smėlio, žvyro, molio, akmenų, plytų,
atsisakymų nepriimdavo.

* * *
Tėvukas Pranas Lašas veža parduoti obuolius į Kauną. Arkliui įdedama
maišas avižų, ratams tepti – degutinė (degutnyčia), arkliui ir vežikui apkloti –
kailiu pamuštas apklotas (dekis). Vežėjas įsideda lašinių, duonos, svogūnų. Pakelės
užeigos namuose (traktieriuose) išgeria arbatos, arklys pailsi. Kelionė į Kauną ir
atgal užtrunka per savaitę: nelygu kaip perkami obuoliai.
Žydams pasamdžius, vežama ir į Rygą. Į ten – linai, sėmenys, kviečiai. Iš
Rygos – metalas, druska, kitos prekės. Reisai daugiausia žiemą. Kelias tada leng
vas, tik šaltis kartais nemalonus. Tačiau uždarbis džiugina ūkininką.
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Kamajai: mano gyvenimo lūžis
Auksutė Skokauskienė (Ramanauskaitė)

Vaikystė – tai turbūt toks žmogaus gyvenimo laiko tarpsnis, į kurį
vėliau dažnai mintimis sugrįžtame,
kad vėl pajustume anų laikų dvasią,
kad galėtume pabūti su mums pačiais
brangiausiais žmonėmis, gyvenančiais
jau tik mūsų prisiminimuose.
Grįždama į vaikystę, visuomet
prisimenu Kåmajus. Mintys greitai
nuskrieja į tą gražų Lietuvos miestelį Rõkiškio rajone, blykstelėjusį mano
vaikystėje ryškiomis aukso spalvomis
ir aptemusį tamsiomis rudens darganomis. Jis – riba tarp to, kas buvo, ir
to, ko nebeliko.
Ten praleistos dienos, giliai įsirėžusios į vaikišką sąmonę, buvo pas
kutinės kartu su Tėveliu – Lietuvos
partizanų vadu Adolfu RamanauskuVanagu, prieš išsiskiriant visam laikui,
tai buvo paskutinės dienos prieš ilgą
išsiskyrimą su Mama, Lietuvos partizane, būsimąja politine kaline.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (toliau – LLKS)
Kai areštavo tėvus ir aš palikau Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas,
Kamajus, buvau aštuonerių. Manęs lau- partizanų pulkininkas (po mirties brigados
kė kitas gyvenimas sovietmetyje, pilnas generolas) Adolfas Ramanauskas-Vanagas.
vargo, netekčių, skausmo...
Iš Auksutės Skokauskienės (Ramanauskaitės)
Pirmą kartą po daugelio metų (o asmeninio archyvo
tai buvo jau atkūrus Nepriklausomybę)
važiuodama per Kamajų miestelį labai jaudinausi. Užplūdo keisti jausmai – ir
smalsumas, ir baimė, kad jis gali būti ne toks, kokį saugau savo vaizduotėje, nes
prabėgo tiek daug laiko... Tačiau neapleido ir keista mintis, kad negaliu to miestelio
neatpažinti. Važiavau ne viena, todėl sustoti galimybės nebuvo, bet pakako laiko
pabūti su savo mintimis. Tos kelios minutės stebint Kamajų gatveles vėl grąžino
mane į nepaprastą vaikystės rudenį, pasibaigusį labai tragiškai ir skausmingai.
Prisiminiau, kaip maža partizanų šeimos dukrelė, išslapstyta aštuonerius metus
Pietų Lietuvos žmonių, atsidūrė šiaurinėje Lietuvos dalyje, buvo pavadinta kitos
mažos mergaitės vardu ir pavarde. Dairiausi mokyklos, kurios duris 1956-aisiais,
tapusi Aldona Valadkaite, labai nedrąsiai pravėriau...
Iš karto už miestelio atsivėrė gražiai sutvarkytas skverelis su kryžiais, skirtas
žuvusiems už Lietuvos Laisvę šio krašto partizanams.
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To tikrai nesitikėjau... Kaip simboliška... Prisiminiau Tėvelio užrašytus
žodžius:
„Aš esu kalbėjęsis su daugeliu eilinių partizanų bei jų vadais, ir mūsų bendras pageidavimas buvo tas, kad tada, kai Lietuva
atgaus laisvę, kiekviename miestelyje, toje
vietoje, kuri buvo skirta partizanų lavonų
niekinimui, būtų pastatytas kryžius ir paminklas, kuriame būtų parašyti tokie žodžiai,
kokių partizanai nusipelnė.“

„<...> kiekvieno partizano įneštas
indėlis Lietuvos laisvinimo kovon su to
partizano išgyvenimais partizanavimo laikotarpiu sudaro atskirą paslaptingą istoriją.
Tie paslaptingos istorijos lapai, kuriuose
yra įrašyti kiekvieno partizano nuveikti
darbai, nueitas nepaprastai sunkus laisvės
kovos kelias ir legalų gyvenimą gyvenančiam žmogui dažnai net neįsivaizduojami
ir neįtikėtini išgyvenimai – o jie bemaž Partizanų pulkininkas A. Ramanauskas-Vanagas
be išimties pabaigoje užantspauduojami to su dukra Auksute. Apie 1953 m.
paties partizano krauju ir gyvybe,– yra Iš A. Skokauskienės (Ramanauskaitės) asmeninio
nusinešami amžinybėn, iš kurios jie nie- archyvo
kuomet nebus visiškai visi sugrąžinti ir
niekieno nebus išskaityti tokie, kokie jie iš tikrųjų buvo“ (Ramanauskas-Vanagas A.
Daugel krito sūnų..., Vilnius, 1999, p. 574, 7).
Šiuos žodžius Tėvelis patvirtino savo gyvenimu, pasiaukojama kova už
Tėvynės Laisvę ir už ją paaukota gyvybe.
Kamajai... žinojau, kad čia dar tikrai atvažiuosiu...
Mintyse vartau tylius mūsų paskutinius gyvenimo kartu atminimo lapus.
Jie ryškiausi ir skaudžiausi, nes paskutiniai...
Beveik dvylika metų praėjo nuo partizaninio karo pradžios, iki mes atvykome į Kamajus. Mirtini pavojai, nepaprastai sunkios gyvenimo, darbo ir kovos
sąlygos buvo tėvų gyvenimo kasdienybė. Mylėjo, gerbė ir saugojo mūsų šeimą
Pietų Lietuvos žmonės. Vykstant partizaniniam karui daugelis jų buvo ryšininkai,
rėmėjai, partizanų pagalbininkai. Kartu buvo siekta Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės. Partizaniniame kare dalyvavo ir mano močiutė Anelė. Senelis Motiejus už
pagalbą partizanams buvo areštuotas (be teismo išvežtas ir nukankintas Kazånėje).
Didelį ryžtą ir pasipriešinimą Lietuvos okupacijai parodė lietuvių tauta, tik jėgos
buvo nelygios. Partizaninis pasipriešinimas buvo nuslopintas, tačiau pagarba tėvų
idealizmui ir pasiaukojimui išliko. Mes nebuvom vieni, bet kagėbistų žiedas apie
mus veržėsi. Didelė tautos dalis buvo išvežta, ištremta.
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Ėjo 1956-ieji... Čekistai mūsų įnirtingai ieškojo. Iš labiausiai kvalifikuotų KGB
darbuotojų buvo sudaryta nuolatos veikianti operatyvinė grupė, kuriai talkino
daugybė KGB agentų. Vien tik tais metais buvo užverbuota trisdešimt agentų, iš
naujo užmegztas ryšys su dar dvidešimčia agentų, anksčiau išbrauktų iš agentūrinio tinklo. A. Ramanausko-Vanago paieškai vadovavo Rainiÿ budelis, KGB
4-osios valdybos vadovas Petras Raslanas ir KGB 4-osios valdybos 2-ojo skyriaus
mjr. Nachmanas Dušanskis.
Mums buvo nepaprastai sunku... Partizanų jau nebebuvo.
Bet šį kartą apie Kamajus...
Slapstėmės Alytujê, tylioje Dzūkų gatvelėje, belangėje mūsų globėjų Brūzgų
namo kamarėlėje. Alytùs – mano tėvų jaunystės miestas, kuriame jie susipažino,
draugavo, susižiedavo, kuriame Tėvelis dirbo pedagoginį darbą, o mama mokėsi
mokytojų seminarijoje. Iš šio gražaus Dzūkíjos miesto jis ir išėjo į partizaninį karą
(Alytus yra suteikęs A. Ramanauskui šio miesto garbės piliečio vardą). Tačiau
1956 metais Alytus buvo kitoks, ir mums jame buvo labai nesaugu.
Man ėjo aštunti metai. Tėvai susirūpino dėl man priartėjusio mokyklinio
amžiaus. Tėvelis labai vertino mokslą – pats jo atkakliai siekė, buvo išsilavinęs,
todėl ieškojo kelių į mokslą ir savo dukrai. Puniojê, mažame miestelyje Alytaus
rajone, gyveno Valadkų šeima, kuri labai daug padėjo Laisvės kovotojams partizaniniame kare ir su kuria tėvai nuolat palaikė ryšius. Viena šios šeimos dukterų – Onutė buvo nutekėjusi į Rokiškio rajoną. Ji su savo vyru Jonu Kilu gyveno
Kamajuose, bet kartais abu apsilankydavo Onutės tėviškėje. Visiems pasitarus,
buvo suplanuotas mūsų persikėlimas į Rokiškio rajoną. Praktiškai įgyvendinti
šį planą buvo labai sunku – transporto priemonė buvo dviratis, o saugiausias
persikėlimo laikas – nakties metas. Vis dėlto Valadkų šeimos ir tėvų atkaklumo,
valios ir pastangų dėka mums tai pavyko padaryti. Į Rokiškio kraštą persikėlė ir
mano močiutė Anelė. Atsidūrėme visiškai priešingame Lietuvos kampelyje, kuriame iki tol negyvenome. Čia mūsų niekas nepažinojo. Jono tėviškė buvo maždaug
už trijų kilometrų nuo Kamajų miestelio, Rùdžių kaime, ten gyveno jo mama ir
sesuo Valė. Brolis Vilius tuo metu tarnavo kariuomenėje. Šios moterys mus ir
priglaudė. Įsikūrėme jų nedidelio, jau labai seno namelio palėpėje, kur buvo prikrauta įvairių ūkio rakandų ir laisvos vietos buvo labai mažai. Vis dėlto jautėmės
labai dėkingi šeimininkėms, nes gerai supratome mus priglaudusių žmonių riziką.
Netikėto užpuolimo ar kitu nenumatytu atveju joms apsaugoti buvo sugalvota
versija: Kilų namelį vasaros atostogoms išsinuomojo ir jame apsigyveno mokytojai
iš miesto, norintys pabūti arčiau gamtos, ir šeimininkai nieko apie juos daugiau
nežino.
Man ta vasara buvo labai graži. Vieta nuošali, prie miško, kaimynų arti
nebuvo. Vieną vakarą, prisimenu, dar nesutemus, tėvai leido išbėgti į kiemą. Dėl
tokio toli gražu nekasdieniško pasiūlymo labai apsidžiaugiau, tik ši mano pramoga
baigėsi nekaip: būnant kieme iš pievos parbėgo avinas, jaunas, kažkieno dėl juoko
pamokytas badytis. Man jo ketinimai pademonstruoti savo mokslą visai nepatiko
ir, kai jis puolė tai daryti, aš greitai nusprendžiau gelbėtis. Kelias į trobelę to
„baisaus žvėries“ buvo atkirstas, todėl jam besiartinant nebeliko nieko kito, kaip
tik šokti į pilną vandens ir gana gilią kūdrą. Gerai, kad tuo metu kažkas iš namiš339
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kių žvilgtelėjo pro langą – taip buvau
išgelbėta ir nuo „baisaus žvėries“, ir
nuo netikėtų maudynių, kurios galėjo
baigtis labai prastai.
Kilų trobelėje buvo tik vienas
kambarys, bet šeimininkės man su
močiute nakčiai užleisdavo kambaryje
buvusią laisvą lovą. Vieną dieną lūžo
lubų balkis ir įkrito į lovą, kurioje
miegodavom. Gerai, kad dienos metu
mūsų ten nebuvo...
Buvo vasara... Graži vasara... Ir Jonas ir Onutė Kilai. Iš A. Skokauskienės
tėvai, ir močiutė, kurią labai mylėjau, (Ramanauskaitės) asmeninio archyvo
buvo šalia. Tėvai kažką darė: Tėvelis
rašė ir rašė, Mama intensyviai siuvinėjo (kaip vėliau sužinojau, tie siuvinėjimai
buvo mūsų pragyvenimo atrama – patikimi žmonės rankdarbius turguje parduodavo). Močiutė kaip išmanydama stengėsi padėti šeimininkėms.
Artėjo ruduo, ir žiemą apgriuvusioje mažoje trobelėje, atrodė, bus ankštoka,
varžysim šeimininkes. Tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad jaunoji Kilų šeima –
Jonas su Onute išvažiavo gyventi į Klaipėdą. Mano tėvų ir gerųjų žmonių susitarimu
aš su močiute žiemai gyventi išėjau pas Džiugelienę, ten iki tol gyveno jaunieji

Kamajų vidurinės mokyklos 1-os klasės, kurią A. Ramanauskaitė lankė Aldonos Valadkaitės
pavarde, mokiniai su mokytoja. 1956 m. Iš A. Skokauskienės (Ramanauskaitės) asmeninio
albumo
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Kilai, o tėvai apsigyveno pas senųjų
Kilų kaimynę Barzdonienę. Ji gyveno
viena ir jos namas buvo erdvesnis.
Atskirai gyventi, atrodė, bus saugiau.
Džiugelienė taip pat gyveno viena – jos sūnus tarnavo kariuomenėje.
Kad nereikėtų samdyti ar prašyti pagalbos ūkio darbams svetimų žmonių,
močiutė viena naktimis juos nudirbdavo. Prisimenu, kaip ji naktimis nukasė didžiulį bulvių lauką, nurovė ir
sutvarkė visas daržoves žiemai. Tuo
metu Džiugelienė jau laukė sugrįžtančio
sūnaus. Jis, Jurgučiukas (taip mama jį
meiliai vadino), sirgo sunkia džiovos
forma ir grįžo namo paliegęs, smarkiai
kosėjo, buvo labai tylus.
Greitai artėjo laikas eiti į mokyk
lą. Pripratau prie savo naujojo vardo, jis
manęs netrikdė. Dažnai keičiant mūsų LLKS gynybos pajėgų vado, partizanų pulkininko
slapstymosi vietą ir vardą tekdavo daž- A. Ramanausko-Vanago išduoto pažymėjimo apie
nai keisti. Tačiau žinojau, kad taip Valadkų šeimos paramą partizanams faksimilė.
reikia. Daug ką žinojau... ir supratau 1955 m. pavasaris. Iš A. Skokauskienės
mūsų situaciją. Tiesiog toks buvo mano (Ramanauskaitės) asmeninio archyvo
gyvenimas nuo pirmos gimimo dienos,
toks buvo ir tėvų perduotas mus supančios aplinkos supratimas.
Dienos greitai bėgo, ir rugsėjyje su Aldonos Valadkaitės dokumentais
peržengiau Kamajų pradinės mokyklos slenkstį. Man, vaikui, tai buvo naujas
pasaulis – mokyklos aplinka, miestelio gatvelės su saulės apšviestais, lyg auksiniais medžių lapais ir, tuometiniu mano supratimu, daugybe žmonių, nes iki tol
gyvenau labai uždarame rate.
Tėvams prieš žiemą, kol dar nebuvo pasnigę, būtinai reikėjo pasiekti Kauną.
Juk keliaudavo jie tik dviračiais.
Taip nenumaldomai artėjo spalio vienuoliktoji, jų arešto Kaune diena. Bet
tai jau kitas mano gyvenimo puslapis...
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Atsiminimai apie okupacijas
Pasakojo Balys Markelis*
Užrašė Venantas Mačiekus

Seniau kaime labai didelės šeimos buvo. Mūsų tėvuko buvo 5 broliai ir 3 seserys.
Vienas namuose, o kiti tarnavo. Mat čia senas laikas, daugiau kaip prieš šimtą metų.
Mano tėvukas gimęs 1859 metais.
Iš Vaineikių kaimo 12 km Užpaliuos, 12 km Kamajuos, 12 km Jūžintuos, 12 km
Svėdasuos. Tikras dalykas. Caro laikais priklausėm Zarasų apskričiai, o Lietuvos laikais –
Rokiškio. Iš pradžių priklausėm Svėdasų valsčiui. Mokyklon jau ėjau. Perėjo per kaimą
Augustas Pakštas, buvo raštingas, surinko parašus, parašė apskritin, kad mus pervestų
iš Svėdasų valsčiaus Kamajų valsčiun. Ir pervedė. Jeigu reikia apskritin Rokiškin, tai
važiuojant Kamajai, valsčius pakelėj, patogu.
Duokiškio parapijai priklausė keturių valsčių kaimai: Kamajų, Jūžintų, Užpalių ir
Svėdasų.
Karo metu mes nukentėjom nuo vokiečių. 1943 metais, kai buvo totalinė mobilizacija,
atsiuntė būrį vokiečių jaunimo gaudyt. Brolį dukart peršovė ir anas nuo žaizdų mirė,
o man koją peršovė. Priėjęs leitenantas dar spyrė, paskui kareiviai priėjo, pakėlė man,
čiupinėja, krato, ieško. O aš, kai pabaigiau mokyklą, labai laikraščius skaitydavau. Ir man
buvo neaišku, kaip čia kilo karas. Trisdešimt devintais metais Adolfas [Hitleris] nusiuntė
Ribentropą Maskvon ir sveikinasi, ir aš tą laikraštį turėjau. Leitenantas ištraukia šitą
laikraštį ir žiūri: Ribentropas Maskvoje su draugišku vizitu. Tada atslūgo jie. Leitenantas
per vertėją sako: „Brolis mirs, o tau nuvešim ligoninėn ir niekur tu nepasidėsi, kur esmi
skirtas, ten ir būsi. Sugydys ir pasiųs ten, kur esmi skirtas.“ Nuvežė ligoninėn ir gydė.
Rokiškyje chirurginio skyriaus vedėjas buvo duokiškėnas Antanas Čerškus.
Buvo žemės 16 ha, dirbau, niekur nepriklausiau. Tik jaunuoju ūkininku buvau
pabaigęs mokyklą. Mainėsi, vartėsi visokios valdžios, o aš niekur.
Kunigas Matulis, kai brolį palaidojo, atvažiavo, ligoninėj mane aplankė. Iš pradžių
šnekam šnekam, laišką išsitraukė, man po kaldra pakišo ir sako: „Perskaityk ir sunaikink.“
Kai išėjo klebonas (aš jau vaikščiojau), išėjau, perskaičiau: „Niekas tavęs nepaleis. Viena
išeitis: jei gali – bėk.“ Jau kartą bėgau, ir dar bėk. Atvažiavo kaimynas Šlamas ir išvežė
mane iš ligoninės. Naktį namuose pergulėjau ir išaušus išėjau užpalėnuos pas mamos
seserį, brolius. Pasakojo, kad, kai tik išėjau, su dviračiais atvažiavo du, bet ne vokiečiai,
o savi. Apieškojo, apieškojo ir sako: „Gerai, kad neradom.“
Vakaruška kaime buvo, atsivedžiau seniūną Balį Kaušpėdą, sakau, pasišnekėsim
paryčiais. Atsinešiau butelioką, pradėjau šnekėti, sako: „Mūsų nebijok. Matos, kad ir
man prisieis, atras paežerėj nebegyvą, jeigu negalėsiu išbėgti.“ Gal jau buvo 1944 metų
balandis. Laimingai ir anas pabėgo. Anglijoj nugyveno, prie bažnyčiai tarnavo zakristijonu.
Pūdymo vieną šmotą [gabalą] apariau, kitą ruošiu, matau – laksto kažkas motociklais. Nukinkiau arklius, atėjau namo, sakau: „Neberamu, kareiviai laksto motociklais
per laukus.“ O čia pas mum buvo pusbrolis Kazimieras Markelis atvažiavęs iš Vilniaus.
Jisai dirbo prie vokiečiais „Lietuvių archyve“. Žurnalistas jis buvo. Baigęs Rokiškio * Balys Markelis, gim. 1920 m. Vaineikių kaime.
gimnaziją, išvažiavo Kaunan. Tėvai broliai
Ten ir gyveno. Užrašyta 2005 m. liepos mėn.
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buvo, o jis mum pusbrolis. Vokiečius kareivius pasisamdė. Atavežė jį su žmona. Kartu
atvažiavo ir dvi merginos: viena studijavo mediciną, o kita – Vileniškytė, dirbo ministerijoj.
Atavežė pas kunigą Matulį mašina, a čia jau Matulis atavežė juos arkliu. Šnekučiuojam,
čia kaimynai Šlamas, Lapinskas atėjo, Kazimieras, aš, dar mano brolis – penki. Važiuoja
Armoniškio Marūnas, stambus ūkininkas (jo palivarkėlis), vežiman vaikai suskrauti. Kazimieras: „Ponas Marūnai, kurgi važiuoji?“ – „Kurgi dabar beišvažiuosi, Puodžiuos rusai.“
(Puodžiai – nuo jų Užpaliuos gal penki kilometrai.) Kazimieras sako: „Tai atsidūrėm
niekieno žemėj.“ O čia vokiečių gal bent penkios tanketės stovėjo išrikiuotos, apkrautos
šakom. Čia buvo braškių labai, uogų. Vokiečiukai uogas renka, išsiima tai veidrodėlį, tai
nuotraukas, žiūrinėja. Kazimieras išėjo, paklausė, kaip čia yra – frontas, rusai nebetoli.
Vokiečiai netiki. Kazimieras laisvai kalbėjo vokiškai. Versdavo gal iš vokiečių kalbos. Vokiečiai netiki: „Kažkur desantas, reguliarios kariuomenės nėra.“ Tik kažkur, gal iš tanko,
kad surėkė, visi bėgti kad davės, nuskrido maskiruotės, sėdo ir išvažiavo.
Paunksniuos buvo šaudymas. Semėno sudegė tvartas ir namas gyvenamas. Sviedinys
pramušė Lapinsko klėties sieną ir sprogo. Vidiniai langai buvo klėty, sako, visi langai
subyrėjo. Daugiau kaip ir niekas nenukentėjo.
Sudorojom derlių, atėjo ruduo, jau kuliam. Buvo jaunų vyrų, mano metų. Tik
vakare sužinojom: Mikniūnų miške vyrai susirėmė su kariuomene. Išsigandę nubėgom
svėdasiškiuos, pabuvom naktį, grįžom – ramu, nieko. Dar diena praėjo. Vėl kuliam. Žiūrim – Vilėniškio jaujas padegtas, liepsnoja. Ir pradėjo šaudyt. O čia iš klaimo [klojimo]
visi išbėgo. Atliko tik mašinistas, ašei ir Jasius, šlubas. O ašei, sakau, nebebėgsiu, kad
nesisekė iš vokiečių pabėgt, sakau, nebelakstysiu. Kaip bus, taip bus. Apsupo, zuja, zuja,
mašinistą pradėjo kalbinti. Mašinistas šneka. Mes su Jasium einam. Matom – kulkosvaidis
susistatyta, tik šaudo link miško. Matai, iš klaimo pabėgo. Dvidešimt žmonių kūlė, o
nieko nebėr. Dar užsiglaudėm daržinėj. Matai, pastebėta. Pradėjo šaudyt. Pasmirdo paraku. „Išlįskit!“ Išlindo Jasius, o kitas, sako, kur? Aš dar nelendu. Jasius teisinas, Jasių
mušt. Tada: „Nenori dar išlįst gyvas. Užkursma.“ Kalbėjo rusiškai, bet buvo ir lietuvių
skrebų. Nuvarė prie suimtų, ant žemės susodintų žmonių ir mum ten pasodino. Susrinko
visi, katrie gaudė. Daugiau nepagavo. Katrie bėgo iš klaimo, pabėgo. Šlamas tai bėdojo,
sako: „Va, skvernų peršovė. Radau nuo karo apkasėlius, pragulėjau lig vidunakčiai, naktį
atėjau namo.“
A mum nuvarė Kamajuos, daboklėn. Kad privarė stačių, susirėmėm kiek, pasnaudėm. Tardė visą naktį. Pirma Jasių išsišaukė, paskum po Jasium ir man. Man klausė, kur
Pakščiokai. Sakau, mes kūlėm, sakau, jų nebuvo. Pastatė prie sienai ir brauningą kakton:
„Sakyk teisybę.“ O ką gi pasakysi? Tik užsimerkiau ir pajutau: smogė gal man ir kritau.
Tai, kai jau prikėlė, šlapias visas buvau. Daugiau nieko neklausė, ir vėl daboklėn. Labai
šaltas oras nebuvo, žmonių daug, nesušalau, išdžiūvau. Tik praaušo biškį – Rokiškin.
Rokišky sklepan sugrūdo. Gal bent dvi savaites utėles papenėjom.
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Atsiminimai apie turgus, karą ir sovietus
Užrašė Aloyzas Petrašiūnas

Pasakojo Kazimieras Žliubas , gim. 1914 m. Petkūnų k., gyv. Kamajuose;
užrašyta 2012 08 21
Kamajų miestelis negrįstas buvo. Pavasarį, rudenį brisdavom per purvą. Kamajų
turgus buvo pačiam miestelio centre. Suvažiuoja su arkliais. Žydai iš Rokiškio atvažiuoja.
Vietinių žydų daug buvo. Žydai visa pirkdavo. Jie ir perparduodavo. Iš maisto produktų:
teliukus, avis. Ir grūdus pirkdavo.
Ant turgaus būdavo ir mėsos, lašinių, dešrų. Kamajuose turgus kiekvieną trečiadienį.
Rokišky turgūs būdavo pirmadieniais ir penktadieniais. Jūžintuos turgus mažesnis. Bet
Jūžintuos būdavo Šv. Jurgio atlaidai. Per Šv. Jurgį Jūžintuos arklių turgus: privarydavo
arklių. Prekiavo gyvuliais, arkliais ir Kamajuose.
Kamajuos per metus būdavo trys kermošiai: Šv. Kazimiero – kovo 4 d., Šv. Jono –
birželio 24 d. ir rudenio atlaidai spalio pradžioj. Ko tik nebūdavo per šituos kermošius.
Ūkininkams reikalingiausių prekių: ratų, rogių, vežimų, kubiliukų, bačkų, spintų, kryžių
ir pan. Žmogus galėjo apsipirkt ko reikėjo. Prekiautojai stovėdavo su būdelėm. Būdavo ir
meduolių, ir saldainių, ir skarelių, šalikų, ir rožančių, ir maldaknygių, ir visko būdavo.
Prekiaudavo ir lietuviai. Bet daugiausia – žydai. Jie pirkdavo mėsai tinkamus gyvulius,
arklius. Žydai prekiaudami važinėjo ir po kaimus su arkliu.
Turtingiausias Kamajų žydas buvo Zilberas. Jis supirkdavo sėmenis. Specialiai
sėmenims pastatė klėtį. Jeigu jam neina prekyba, tai sėmenis laiko klėtyje bent metus,
kitus. Kai pabrangsta, samdo žmones ir sėmenis veža Rokiškin.
Kamajuose buvo žydų amatininkų: šiaučius Enarkis, batsiuvys Grindzbergas. Bobutė
viena labai sunkiai gyveno su sūnumis, tokiais beveik invalidais. Bet žydai vieningi. Jie
padėdavo vieni kitiems.
Pasakojo Vytautas Grabauskas, gim. 1928 m. Kamajuose;
užrašyta 2013 03 15
Vokiečiai bažnyčios bokšte įsirengė stebėjimo punktą. Užtat jį rusai numušė. Numušė kapitonas Čeponis. Rusai atėjo nuo Kalvių pusės. Ties Aukštakalniais įsitvirtino
vokiečiai. Vokiečiai čia buvo pasiruošę: prieš savaitę pradėjo apkasus kasti. Žmones varė
apkasų kasti.

* * *
Iš karto žmonės nežinojo, kad karas prasidėjo. Radijos surinktos, atimtos. Baronkininkas Jonas Karvelis vežės miltų vežimą baronkoms. Kaip tik tuo metu užvažiavo
sunkvežimis su kareiviais ir sovietų aktyvistais ir pradėjo šaudyti žmones. J. Karvelis
paliko arklį su vežimu ir nubėgo slėptis už Baltuškos tvarto. Ten jį ir nušovė.
Pasakojo Jonas Pročkys , gim. 1924 m. Vaičionių k., gyv. Kamajuose;
ušrašyta 2012 07 12
Nuo Svėdasų ateina kelias ir staigiai atsisuka link Rokiškio. Dabar ten brukas.
Tai šitam kampe numesdavo nušautus partizanus. Tiesiai prieš paminklą A. Strazdeliui.
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Daugiausia gulėjo dvylika. Mano kaimynė, kai gyvenom Vaičionių kaime, iš kažkur greitai
sužinodavo apie žuvusius. Aš einu iš kolūkio raštinės valgyklon, matau – mano kaimynė
stovi su kita mergina, ir toji kad verkia, kad verkia. Sakau: „Eikit jūs šonan, ba jum
gerai nebus: skrebai čia pat mūre pro langus mato.“ Anos nuėjo. Bet paskui tą mergiotę
skrebai paėmė. Jos sesers vyras man sakė, kad vieno nušauto partizano kišenėje rado jos
nuotrauką. Ana jau slapstydavosi kartu su partizanais.

* * *
Kai karas prasidėjo, sovietų valdžia iš Kamajų pabėgo. Kažkas iš Kamajų paskambino į
Rokiškį, kad Kamajus užima šauliai. Iš Rokiškio atvažiavo sunkvežimis kareivių ir aktyvistų.
Jonas Martinėlis tuo metu išvažiavo iš pieninės ir pasuko keliu link Rudžių kaimo. Atvykusieji sunkvežimiu pradėjo šaudyti. Gal jį palaikė bėgančiu ir niekuo dėtą žmogų nušovė.

* * *
Kamajų šaulių vadas buvo Kamajų pradžios mokyklos vedėjas Leonas Suvaizdis.
Mačiau, kaip prie Strazdelio paminklo šešiems šauliams įteikė šautuvus.
Pasakojo Dalia Kaupienė (Vaičiulytė), gim. 1936 m., Nemeniūnų k.;
užrašyta 2012 12 10
1945 metais, kai ėmė į rusų armiją, tada kas miškan išėjo, kas kariuomenėn arba
skrebuos. Skaičiau labai gerą knygą apie Rokiškio krašto partizanus „Rokiškėnų Gandis“.
Aš pati viską mačiau, girdėjau ir atkentėjau. Mes su sese mažos buvom. Ateina, mamą
dukena: „Kur vyras?“ Priremia prie sienos, įstato šautuvą: „Žiūrėkit jūs, varliai, kaip
jūsų mama bus nušauta.“ Ir išvežt, ir sudegint žadėjo. Buvom išbėgę iš namų. Mama
pasikinkė arklį, įsidėjo kažko, nuvažiavom pas gimines Ragelių parapijon. Ten buvom gal
bent dvi tris savaites. Reikia grįžt namo.
Tėvelis nenorėjo eit kariuomenėn, pradėjo slapstytis. Dauguma nenorėjo į kariuomenę. Norėjo laisvos Lietuvos, ne tarybinės. Tėvelis dar sugrįždavo, kartais ateidavo namo
vakarais. Vėl išeidavo. Tądien jis ėjo pas Tumelionį. Kailinius siuvo. Tumelionis miške
gyveno. Ėjo šitų kailinių prismatuot per mišką. Paskui – nėr ir nėr. Negrįžta. Savaitė – nėr, ir kita savaitė – nėr. Ir tada dvi senutės – jo motina, jau labai sena, ir pas
mum gyvenusi tetulytė, išėjo šilan ieškot. Kaip ir jausdamos tą vietą, link Tumelionio,
vaikštinėjo, vaikštinėjo ir rado miške negyvą. Motina pakinkė arklį, išvažiavo parsivežt.

* * *
Po karo pradėjo reikalaut pyliavas išpilt. Kiauliuką papjauni, reikia nulupt odą ir
atiduot valdžiai. Kažkiek kiaušinių surinkt, pieno, mėsos, grūdų pristatyt. Net šieno reikėjo vežt. Tos prievolės buvo prieš kolūkius, iki maždaug 1949 metų. Kas neįvykdydavo,
net Rusijon veždavo. Mano dėdė Vilutis irgi buvo išvežtas už pyliavas. Žemės daug,
pyliavų ir mokesčių labai daug. Nebegalėjo, nebeįstengė tiek išvežti. Pasodino kalėjiman
dvejiems metams.
Eidavo agentai su ginkluotais skrebais, versdavo obligacijas pirkti. Žmonės neturėjo pinigų. Kiek išgalėdavo, pirkdavo. Reikalaudavo daugiau. Bet kaip tu iš žmogaus
išreikalausi daugiau, jeigu jis visai pinigų neturi.
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Pasakojo Juozas Makšimas, gim. Nemeniūnų k., gyv. Kamajuose;
užrašyta 2012 08 22
Kur dabar Kamajų turgelis, ten miškiniai gulėdavo sumesti. Saugodavo, kad niekas jų nepaimtų. Ant kapų laidoti neleido. Užkasdavo buvusioje žydų ganykloje. Tik
nepriklausomybės metais juos pagerbė, pastatė memorialą. Sovietmečiu toje vietoje buvo
ariama žemė.
Kai frontas praėjo, gal po kelių mėnesių ėjo kariuomenės ekspedicija, ieškojo, kad
nebūtų užsilikusių vokiečių. Paskui dar ėjo ne viena ekspedicija. Gaveikių kaimo Mataušą
Kirlį nušovė: kareiviai liepė bėgti ir „bėgantį“ nušovė. Ir mūsų tėčiui taip pat liepė bėgt.
Kai per frontą klaimas [klojimas] sudegė, tai tėtė nupjautus dobilus sukrovė stirton. Po
stirtom padėjo alksnių paklotus. Leitenantas sako: „ Po stirtom banditų bunkeris, stirtas
padegt, o tu [tėčiui] – bėk“. Mes vaikai puolėm tėčiui iš paskos, tai nešovė.
Kai viena kareivių ekspedicija ėjo, tai mus visus suvarė į vieną kambarį, o iš kitų
drabužius, geresnius daiktus išvogė. Mes tylėjom, nesiskundėm, bijojom. Bet pasiskundė
kiti. Iš kaimyno Sauliaus išsivarė arklį. Saulytės vyras buvo skrebas Gavelis. Tai tas
pranešė. Greitai atsekė, kad kareivių dalinys buvo iš už Maskvos. Pamenu, atėjo šaukimas
tėčiui važiuoti Vladimiran, teisman dėl tos vagystės. Darbymetis, javus reikia pjauti. Tai
nevažiavo. Po dviejų savaičių atėjo kareiviai, liepė pasiimti valgyti ir nieko nepaaiškinę
tėtį išsivarė. Kadangi Saulius važiavo kartu, tai spėjom dėl ko. Nemokamai nuvežė į
Vladimirą, į teismą. Tėtis bijojo, kad gali suimti. Teismo nuosprendžio nelaukė. Parsivežė
trejus pavogtus drabužius: bostonu pamuštus kailinius, tetos paltą ir dar kažką. Kitų
pavogtų drabužių nebebuvo, matyt, suspėjo parduot.
Mama buvo siuvėja. Tai skrebai miškinių „ieškojo“ siuvimo mašinos stalčiuke ir
pasiėmė ten buvusią piniginę su pinigais.
Pasakojo Bronius Pankevičius , gim. 1933 m. Kamajuose;
užrašyta 2012 08 22
1940 metais, kai užėjo rusas, nacionalizavo parduotuves. Jeigu parduotuvė žydo,
paskiria lietuvį išparduoti prekes, jeigu parduotuvė lietuvio – tuomet skiria žydą. Išparduoda prekes ir uždaro parduotuvę.
Kai užėjo rusas, tai krautuvių buvo daug ir visko pilna. Tai rusų karininkai pirko
sukneles, batus, rūbus ir kita ir siuntė Rusijon.
Kai vokiečiai pradėjo kariauti su rusais, surinko radijas. Jau žmogus neturi teisės
radijos turėt. Kai valsčiuje neliko sovietų valdžios, žmonės bėgo radijų pasiimt. Valsčiaus
sargas paskambino Rokiškin: „Kas daryt?“ Iš ten atsakė: „Tuoj būsime.“ Atvažiavo su
mašina ir, katrie bėgo, šaudė. Martynėlį, Karvelį nušovė.

* * *
Kamajų žydus miesto ravėt, kad nebūtų žolės, varydavo. Po darbo nuvaro upėn
nusipraust. Kamajų vieta Kalnalis, kur daug žydų gyveno, buvo paversta getu. Juos ten
sukėlė. Kamajų žydų čia nešaudė, išvežė Rokiškin.
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* * *
Rusų karo belaisvių buvo atvežta. Pas ūkininkus dirbo. Vienas belaisvis iš Rudžių
kaimo veždavo ūkininko pieną Kamajų pieninėn. Jo kepurė tokia smaila, budionovka.
Rudeniop juos surinko ir išvežė.
Buvo privežta daug rusų nuo Pskovo. Buvo durpynas už kapinių link miško. Jie
gamindavo durpes pieninei. Gaudavo duonos pagal korteles.

* * *
Prie pirmųjų rusų Pranas Cvirka buvo Kamajų seniūnu. Per karą buvo pasitraukęs Rusijon. Po karo buvo paskirtas Kamajų valsčiaus pirmininku. Važiavo lineika jis ir
NKVD leitenantas ir apie Verksnionis abu buvo nušauti.
Pasakojo Vladas Dulkė, gim. 1934 m., Trumponių k.;
užrašyta 2013 07 24
Dirbau keliolika metų Kalvių apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku. Sukonflik
tavau su valdžia, su rajkomu. Buvo telefoninė teisė. Ir sovietmečiu buvo konstitucija,
buvo įstatymai. Aš laikiausi tų įstatymų, kurie yra, kurie galioja tuo laiku. Pavyzdžiui,
iš melioruojamų plotų kelia žmones. Kažkas iš Vilniaus ar Kauno nori nusipirkti namą.
Turi rašyti pažymą, kad tas pastatas nukeltas, ir už jį gauna pinigus. O jis faktiškai
tebėra. Ir už kelis šimtus rublių nuperka sodybą. Tokių pažymų nerašiau. Pradėjom
konfliktuoti ir reikėjo išeiti. Asačiovo [Rokiškio rajono komunistų partijos pirmasis
sekretorius] laikais. Paskui jis nusišovė ir savo sūnų nušovė.

* * *
Po karo buvo didelė baimė. Buvo dvi valdžios: Viena naktį, kita dieną. Ir vieni,
ir kiti darė, ką norėjo. Praktiškai valdžios nebuvo. Ateidavo pažįstami partizanai: Urbonavičius, Bačiulis.
Pasakojo Emilija Makutėnienė, gim. 1936 m. Kuosių k.;
užrašyta 2013 07 22
Kai organizavo kolūkį, tai mokyklon suvarė visus, katrie žemės turi. Suvarė, uždarė
ir neišleido visą dieną. Kad nepabėgtų, saugojo skrebai. Mes vaikai nešėm tėčiui valgyti.
Vienas ar du pasirašė, kad stos kolūkin. O paskui – nori nenori visus suvarė.
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Apie Gegužės pirmosios kolūkį1
Stasė Gruoblienė
Kalvių kultūros
centro administratorė
Stasė Gruoblienė ir
Kamajų seniūnas
Vytautas Vilys
varto „Gegužės
pirmosios“ kolūkio
istorijos albumą.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 08 21

Rokiškio rajono Kamajų apylinkėje 1949 m. įkurtas kolūkis Kalviai jungė
Kãlvių ir Ažùbalių kaimus. Kolūkiui vadovavo Kalvių kaimo gyventojas Jonas
Paunksnis.
Tais pačiais metais susikūrė kolūkis Beržas kurį sudarė Juodoniÿ ir Mikni¿nų
kaimai. Kolūkio pirmininku buvo paskirtas Juozas Grigaliūnas.
1952 m. abu kolūkiai susijungė į vieną ir buvo pavadintas Gegužės pirmosios
vardu. Kolūkiui vadovauti išrinktas Leonas Kaušakys iš Ažubalių kaimo. Pirmieji
žingsniai buvo labai sunkūs. Stiprinant materialinę bazę reikėjo daug lėšų, jėgų
ir energijos. Tuo metu kolūkis turėjo 1977 ha žemės, kurios didelę dalį užėmė
pelkės, krūmai, akmenuoti laukai. Rajone kūrėsi MTS, kuri aptarnavo ūkius, melioravo pelkes, padėjo įdirbti žemę. Žmonės dirbti stengėsi, nes matė, kad darbas
nenueina veltui. Kilo ūkio gamybiniai rodikliai, gerėjo žmonių gyvenimas.
1953 m. į ūkį atėjo dirbti jaunas agronomas Povilas Milaševičius. Dulkinu ir
vingiuotu keliu atvažiavęs, išlipęs iš automobilio apsidairė. Tarp klonių ir pušynėlių, kiek akis mato, išsimėtę mažais langeliais vienkiemiai su svirtimis prie šulinių
ir kryžiais, o aplink akmenys – dideli ir maži, aplenkti artojų ir išversti noragų.
„Nederlinga žemė“, – pagalvojo jis ir nuėjo į kolūkio kontorą pradėti savo
savarankiško gyvenimo. Nespėjo kojų sušilti – išrinko pirmininku. Ūkis tuomet
buvo skurdus. Derliai prasti, gyvuliai išskirstyti po kolūkiečių tvartelius. Gyvulius
gyventojai ganė paeiliui, o iš karvės primelždavo kaip iš ožkos.
Metai po metų didelė meilė darbui ir žemei atvėrė pirmininkui kelius
į kolūkiečių širdis. Daugėjo technikos, vyko statybos, gerėjo derliai, greičiau
augo galvijai. Žmonės nebesišaipė iš visuomeninio ūkio. Kelias, kuriuo ėjo kolūkio pirmininkas Povilas Milaševičius, vesdamas paskui save kitus specialistus
ir kolūkiečius, atvedė nuskurdusį kolūkį ir jį patį iki garbingo apdova- 1
Naudota Zosės Braukylienės, Viliaus Juzelskio,
nojimo.
Gintauto Vaičiaus surinkta medžiaga apie kolūkį.
348

ISTORIJA

„Beržo“ kolūkio

„Gegužės pirmosios“

Statybos brigadininkas

Ilgametis fermos

pirmininkas Juozas

kolūkio pirmininkas

Algirdas Tumas

vedėjas Juozas

Grigaliūnas

Povilas Milaševičius

Juzelskis

1966 m. pirmininkui Povilui Milaševičiui buvo suteiktas Socialistinio darbo
didvyrio vardas už tai, kad jis buvo ne tik gabus vadovas, bet ir geras žmogus,
užjautęs ir padėjęs tokiems pat paprastiems kaimo žmonėms. Daugelis džiaugėsi
dideliu pirmininko darbo įvertinimu, kiti šaipėsi, nes pavydėjo. Nelengvame kelyje vadovui buvo ir skaudžių, sunkių akimirkų. Gaudavo ir grasinamų raštelių.
Labai išgyveno ir žmonės, ir pirmininkas, kai kažkieno pikta ranka sudegino
tik ką pastatytą naują karvidę, kartu ir džiaugėsi, kad liko gyvi gyvuliai. Kelyje
pasitaikę sunkumai vadovą grūdino, jis tik dar su didesne energija ieškojo būdų,
kad kolūkis kiltų, gerėtų žmonių gyvenimas.
1957 m. buvo pradėtos sausinti pelkės. Iki 1962 m. uždaru drenažu, grioviais
ir kitomis kultūrinimo priemonėmis buvo nusausinta 300 ha žemės.
Suburta statybininkų brigada. Jai vadovavo Algirdas Tumas. Statybininkų
rankomis per trumpą laiką buvo pastatytos trys 350 vietų karvidės, 800 vietų
kiaulidė, 400 tonų talpos grūdų sandėlis, mechaninės dirbtuvės.
1957 m kolūkis įsigijo pirmąjį traktorių T-54. Kasmet daugėjo įvairios technikos. Sunkius darbus buvo galima mechanizuoti. 1963 m. pradėtas ūkio elektrifikavimas iš valstybinio elektros tinklo ir baigtas 1964 metais.
1963 m. pradėta taikyti dobilienų dirbimo žieminiams procesas: lėkščiavimas,
skutimas, arimas ir arimo kartojimas. Kilo žieminių kultūrų derlius iki 15,2 cnt iš
vieno ha. Pradėti auginti lubinai buvo naudojami siloso gamybai. Ūkyje sėjama
tik veislinė sėkla: rugiai Lietuvos – 3, žieminiai kviečiai DSS-458, Mirnovo-808,
miežiai Auksiniai, Džiugiai, avižos Skaistūnės, bulvės Vilija, linai Svetoč.
Gerokai pakito gyvulių šėrimas. Pagerinus šėrimo racionus padidėjo išmilžiai, o galvijų paros priesvoriai išaugo nuo 400 iki 900 gramų per parą. Ūkyje
laikytos Lietuvos žalųjų veislės karvės ir Lietuvos baltųjų veislės kiaulės. Pradėtas
taikyti mechanizuotas karvių melžimas. Pieno kontrolės asistentas atliko pieno
riebumo analizes. Melžėjoms atlyginimas už darbą buvo apskaičiuojamas pagal
pieno riebumą.
Nuo 1966 m. už darbadienius įvestas piniginis darbo apmokėjimas.
Daug puikių žmonių tuo metu dirbo kolūkyje. Tai agronomas Povilas
Zolubas, buhalteris Jonas Meškeliūnas, buhalterės Regina Juzelskienė ir Zosė
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Buvusio „Gegužės
pirmosios“ kolūkio
ūkiniai pastatai.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Traktorininkas
Aloyzas Pakštas.
1978 m. Viliaus
Juzelskio nuotr.

Kulia javus kuliamąja
(dampe). Javus
į mašiną leidžia
(iš kairės): Teklė
Butkienė (Kepalaitė),
Algis Vilys, Valė
Mickūnaitė. 1958 m.
Iš T. Butkienės
(Kepalaitės) albumo
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Darbščiausi „Gegužės pirmosios“ kolūkio kolūkiečiai. Iš kairės: 1-oje eilėje – lauko darbininkė
Rakalija Žvirblienė, karvių melžėjos Zosė Jurgelionytė ir Ripinija Zakarkienė, kolūkio
pirmininkas Povilas Milaševičius, kolūkio buhalterė Zosė Braukylienė, kiaulių augintoja Zofija
Kepalienė, veršelių augintoja Janina Juzelskienė, karvių melžėja Ona Butkienė; 2-oje eilėje –
vairuotojai Vytautas Butkys ir Antanas Tūska, traktorininkas Algis Bražiūnas, karvių melžėjos
Vida Kepalienė ir Zosė Jurgelionytė, traktorininkas Sabinas Tumėnas, vyr. agronomas Povilas
Zolubas, sandėlininkas Petras Čirūna; 3-oje eilėje – traktorininkas Raimundas Varnauskas,
statybos brigadininkas Algirdas Tumas, sandėlininkas Bronius Majauskas

Braukylienė, ekonomistė Laima Galvydienė, Algirdo Tumo vadovaujama šauni
statybininkų brigada, zootechnikė Aldona Trečiokienė su nenuilstančiais gyvulininkystės darbuotojais: tai Janė Jurgelionienė, Zosė Jurgelionytė, Valė Žigytė, Vida
Kepalienė, Birutė Dagienė, Paulina Tumienė, Marija Čirūnienė, Zosė Kepalienė,
Vlada Tumienė, Janina ir Jonas Juzelskiai, Bronė Dagienė, Kazimiera ir Antanas
Paunksniai, Vytautas ir Otilija Balaišiai, Alėsė ir Antanas Kepalai, Ona Butkienė,
Aldona Šutienė, Ripinija Zakarkienė; mechanizatoriai Aloyzas Pakštas, Gintautas
Šutas, Vytautas Bačiulis, Leonas Vygėlis, Sabinas Tumėnas; vairuotojai Vytautas
Butkys, Algimantas Pečiūra, Bronius Baltakys, Steponas Dagys ir daug daug kitų.
Beraščių jau nebuvo. Mažėjo ir mažaraščių. Kolūkiečiai prenumeravo spaudą.
Kiekvienai šeimai teko po 3–4 egzempliorius. Visi kaimo vaikai lankė mokyklą.
Kolūkyje buvo parduotuvė, veikė valgykla. Du kartus per mėnesį į kolūkį atvykdavo buitinio aptarnavimo mašina, surinkdavo gyventojų skalbinius, grąžindavo
išskalbtus.
1971 m. į Kalvių ir Juodoniÿ kaimų gyventojų namus įvestas vandentiekis.
1972 m. per Kalvių ir Juodonių kaimų gyvenvietes nutiestas asfaltas.
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1973 m. ūkyje pastatyta 12 gyvenamųjų namų.
1974 m. pastatytas 15 vietų vaikų darželis, vėliau praplėstas ir talpino
daugiau kaip 20 vaikų.
1974 m. pastatyta 200 vietų mechanizuota karvidė, 9 gyvenamieji namai, o
1975 metais pastatyta nauja kolūkio kontora.
1979 m. telefonizuota per 80 kiemų.
Kaip keitėsi gamybos rodikliai, matyti iš pateiktos lentelės:
1963

1966

1971

1974

Grūdinių kultūrų derlingumas iš 1 ha, cnt

11,5

15,9

21,6

23,0

Iš viso prikulta grūdinių kultūrų, cnt

2126

3315

5006

6640

Bulvių derlingumas iš 1 ha, cnt

–

65,3

113

145

Primelžta pieno iš 1 karvės, kg

1890

2812

2308

3099

Pagaminta mėsos 100 ha žemės ūkio naudmenų, cnt

–

56,9

58,0

119,9

Gauta piniginių pajamų, tūkst. rb.

–

129,0

166,6

426,0

Nuo 1975 m. vėl veikė Kalvių felčerių-akušerių punktas. Punkto vedėja dirbo
Leonora Zaveckienė. Punktas aptarnavo Kalvių vaikų darželį, pradinės mokyklos
mokinius, kurių tuo metu iki 14 metų buvo apie 120, fermų darbuotojus ir visus
kitus kaimo gyventojas.
Darbščiausių kolūkiečių grupės kiekvienais metais vyko į ekskursijas. Pabuvojo Kryme, Leningrade, Maskvoje, Tbilisyje, prie Baikalo ežero ir kitur.

„Gegužės pirmosios“ kolūkio vaikų darželis. Vaikai (iš kairės): 1-oje
eilėje – Jurgita Gruoblytė, Marius Bernotas, Irmantas Paunksnis,
Andrius Dagys; 2-oje eilėje – Nėrijus Dagys, Tadas Tumonis, Renata
Baronaitė; 3-ioje eilėje – Dainius Tumonis, Vaiva Baronaitė, Giedrė
Šutaitė, Asta Kiaušaitė. Darbuotojos (iš kairės): darželio vedėja
Salomėja Matulevičienė, virėja Bronė Bražiūnienė, auklėtojos padėjėja
Emilija Bražiūnienė, auklėtoja Birutė Jakubonienė. Viliaus Juzelskio
nuotr. Apie 1981 m.
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„Gegužės pirmosios“ kolūkio kolūkiečiai Tbilisyje. Iš kairės: 1-oje
eilėje – Antanas Bražiūnas, Bronius Galvydis, Raimundas Varnauskas,
Algis Pečiūra, Ernytis Statulevičius; 2-oje eilėje – Bronė Tumienė,
Elvyra Špalovienė, Julė Bendorienė, Vanda Baltakienė, Julė Starkuvienė,
Irena Bražiūnienė, Irena Pečiūrienė, Elvyra
Statulevičienė, Zosė Braukylienė, Regina Juzelskienė, Birutė Zaveckienė;
3-ioje eilėje – Povilas Zolubas, Janina Vilutienė, Vanda Varnauskienė,
Laima Galvydienė, Stefa Sabaliauskienė, Zofija Kepalienė, Adelė
Milaševičienė, Aldona Kepalienė, ekskursijos vadovė; 4-oje eilėje –
Aloyzas Snarskis, kolūkio pirmininkas Povilas Milaševičius, Bronius
Baltakys, Antanas Vilkas. 1976 m.

Kolūkyje buvo puoselėjamos naujos darbo ir buities tradicijos. Vyko darbo
veteranų pagerbimo vakarai. Kiekvieną pavasarį buvo rengiamos mechanizatorių
palydos į laukus, pirmojo pėdo šventė, kombainininkų palydos, gyvulių išginimo
į ganyklas šventė Ralio, karvute, kurios metu, melžėjoms būdavo įteikiamos dovanėlės, o šventinį stalą kaip simbolis puošdavo didžiulis Otilijos Balaišienės arba
Teklės Butkienės suslėgtas saldus sūris.
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P. Milaševičiaus
kapas Juodonių k.
kapinaitėse.
2012 07 10

1979 m. rugpjūčio 19 dieną mirė ilgametis Gegužės pirmosios kolūkio pirmininkas, Socialistinio darbo didvyris, LTSR nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas
Povilas Milaševičius.
1980 m. dar buvusio kolūkio pirmininko P. Milaševičiaus iniciatyva 30 kolū
kiečių grupė vyko į 5 dienų kelionę prie Baikalo ežero. Besidžiaugdami kelione
vyrai sugalvojo atsidėkoti P. Milaševičiui ir dovanų parvežti kedro šakelę, nors
skinti ir gabenti šakas buvo draudžiama. Šakelę pargabenti prižadėjo agronomas
Povilas Zolubas. Vytautas Butkys, kartu su tėvais tuose kraštuose gyvenęs tremtyje, taip pat vykęs į ekskursiją, prisimena:
„Atsikėlę ankstų rytą aš, Bronius Galvydis, Steponas Dagys ir Petras Braukyla išsiruošėm į taigą. Turėjom skubėti ir stebėti, kad nepastebėtų patruliuojantys kareiviai. Bet
mes visi buvom drąsiai nusiteikę, nes dėl drąsos vakarieniaudami išlenkėme po taurelę.
Įsikandęs peilį į dantis, į medį ropščiausi aš, o kad neišsismaluotų kelnės, teko jas nusimauti. Turėjau didelių bėdų, kol kedro sakai nusivalė nuo kūno. Vis dėlto kedro šakelė
sėkmingai atkeliavo į Juodonių kapinaites ir papuošė pirmininko kapą. Stovėjom visi prie
kapo ir mintimis dėkojom pirmininkui už nuostabią kelionę, apgailestaudami, kad jo jau
nebuvo kartu.“
Mirus pirmininkui ūkiui vadovavo pirmininko pavaduotoja politiniam masiniam darbui buvusi zootechnikė Aldona Trečiokienė.
1980 metų vasario 19 dieną kolūkis Gegužės pirmoji ir gretimas Mičiurino
kolūkis buvo sujungti į vieną, stambesnį ūkį, kuriam buvo paliktas Gegužės pirmosios pavadinimas. Ūkio vadovu buvo išrinktas ilgametis buvusio Mičiurino kolū
kio pirmininkas Kazys Baltrėnas. Po sujungimo bendras plotas sudarė 3901 ha,
žemės ūkio naudmenų – 2885 ha, ariamosios – 1763 ha. Bendras galvijų skaičius
1211 vnt., melžiamų karvių – 440 vnt., kiaulių – 1649 vnt.
Ūkyje ir toliau daug dėmesio skiriama žemdirbių gerovei, kultūriniam
gyvenimui, bendradarbiavimui. Tęsiama 1977 m. užsimezgusi draugystė su VDR
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Arnštato rajono Fereinte Kraft kooperatyvu. Todėl jau ne pirma delegacija 1980 m.
liepos mėnesį 5 žmonių grupė vyko į kooperatyvą bendradarbiavimo tikslais.
Ūkyje buvo puoselėjamos senos ir naujos tradicijos: auksinės ir sidabrinės
vestuvės, iškilmingos vardynos, palydos į armiją. Diegiamos ir darbo tradicijos:
kombainininkų palydos į laukus, derliaus nuėmimo šventės. Jos kasmet rengiamos
naujoviškai, savotiškai. Jų tikslas – pagarba darbo žmogui, jo triūso įvertinimui.
Sunkų rankų darbą keitė mechanizacija, automatizacija. Per 1981 metus
technikos parką papildė grūdų kombainas, du galingi T-150 traktoriai, savivartė
automašina, du Belorus markės traktoriai. Toliau statomi gyvenamieji namai. Baigta
tvarkyti ir aptverta Krylių technikos aikštelė, sutvarkytas kelias Kalviai–Verksniónys. Rekonstruotas ir praplėstas valgyklos pastatas. Toliau tobulinimas gamybos
valdymas, diegiama dispečerinė tarnyba.
Kolūkio pirmininkas Kazys Baltrėnas kolūkiui vadovavo iki 1990 metų, o
paskui dirbo Kamajų apylinkės pirmininku, vėliau viršaičiu.
Kolūkiui vadovauti buvo pristatytas Vidmantas Pumputis.
Sustambinti kolūkiai gyvavo 10 metų. Žmonės sujungimu iš karto nebuvo
patenkinti, nors jų nuomonės niekas ir neklausė, kažkam iš aukščiau kilo idėja stambinti ūkius. Netrukus jau visi pastebėjo, kad dideliame ūkyje tvarkytis
sunkiau, didėjo išlaidos technikos eksploatavimui, sumažėjo darbo našumas, o
ir žmonės sunkiai susigyveno tarpusavyje. Gigantomanijos forma nepasiteisino.
Buvęs pirmaujantis ūkis tapo vidutiniu. Mažesniame ūkyje visada tvarkytis lengviau. Mintis apie atsidalijimą pribrendo pačių žemdirbių galvose. 1990 metų
kovo 14 dieną įvyko visuotinis kolūkiečių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta
vėl atsiskirti. Kolūkio Gegužės pirmoji pavadinimą kolūkiečiai pasiliko tą patį, o
buvusį Mičiurino kolūkio pavadinimą pakeitė į Laisvės. Kolūkiui Gegužės pirmoji
vadovauti buvo išrinktas buvęs kolūkio vyriausiasis agronomas Juozas Barauskas,
o Laisvės kolūkiui liko vadovauti buvęs kolūkio pirmininkas Vidmantas Pumputis.
Buvęs vyriausiasis buhalteris Jonas Jurkštas prisimena:
„Susijungti buvo lengviau negu išsiskirti. Reikėjo visą turtą padalyti teisingai, kad
nebūtų nuskriausta nei viena, nei kita pusė. Visus skaičiavimus vykdėme pagal Žemės
ūkio valdybos pateiktą instrukciją. Dirbome daug. Man talkino mano kolegės, kolūkio
buhalterės Regina Juzelskienė, Valerija Jurkštienė, Zosė Braukylienė, Irena Bražiūnienė,
Birutė Balužienė, kasininkė Aldona Baltakytė, ekonomistė Elvyra Venediktova.
Įtemptai, varginančiai, o kai kam ir skausmingai vyko turto dalybos. Sunku buvo
viską pasverti, įvertinti, bet iki pavasario darbymečio tai padaryti buvo būtina, juk sėja
buvo ne už kalnų.“

355

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

O kolūkyje buvo taip
Janina Baraišienė

Šiame krašte, Kamajºliuose ir
Aukštåkalniuose, gyvenu jau beveik
50 metų. Visas kolūkinis gyvenimas
prabėgo prieš mano akis. Galime to
meto nekęsti, galime keikti net išsijuosę, bet gyventi reikėjo, reikėjo dirbti ir
užsidirbti nors šiek tiek, reikėjo vaikus
auginti, reikėjo patiems kaip nors pragyventi. Kai nebuvome matę kitokio
geresnio gyvenimo, buvo ir taip gerai.
Kaip žinome, kolūkius kūrė
praėjus nuo karo 4–5 metams, apie
1949–1950 metus. Apie jų kūrimą aš
nekalbėsiu, nes buvau dar per maža,
kad ką suprasčiau.
Tame krašte, kur jau beveik 50
metų gyvenu, buvo 2 kolūkiai: Vyturys
ir Naujas gyvenimas. Vyturio kolūkis,
kaip man atrodo, buvo uždaresnis: nei
labai kas jį žinojo, nei kuo nors jis
garsėjo. Žemės nelabai derlingos, įsi- Janina Baraišienė. A. Petrašiūno nuotr.
kūręs tarp dviejų miestelių: Kamajų ir 2012 06 22
Jūžintų. Bet žmonės buvo, kaip dabar
sakoma, superiniai, t. y. itin puikūs.
Įdomiai buvo renkamas kolūkio pavadinimas. Tuomet būta labai gražaus
pavasario. Visuotiniame susirinkime pateikta visokių siūlymų. Pavadinimą pasiūlė
ūkininkas Diržys: „Einu į susirinkimą, saulė šviečia, vieversys taip gražiai čiulba, taip
gražiai suokia; pavadinkime kolūkį Vyturiu.“ Žmonėms patiko gražus pavadinimas,
o valdžiai irgi neužkliuvo, nes vyturys – naujo gyvenimo pranašas.
Ilgus metus šiam kolūkiui vadovavo Leonas Balbata– vietinis, labai geras
žmogus. Niekada nebuvo partinis, ramaus būdo. Žmonės man pasakojo, kad jam
kliūdavo ir nuo vienų, ir nuo kitų. Kai mirė, buvo palaidotas Kamajėlių kapinėse, nes prašėsi būti palaidotas tarp savų žmonių. Laikų būta labai sunkių, ką
tu pasipriešinsi paprastas žmogelis ir dar su vaikų pulku. Kai kuriems tekdavo
ir pabadauti. Pasakojama, jog L. Balbata leisdavo iš fermų parsinešti pieno, kad
vaikai nebadautų.
Metai po metų gyvenimas po truputį gerėjo, laisvėjo. Po 1960 metų pradėjo
skirti kolūkiečiams pensijas, įvedė darbo knygeles, kad ir nenoromis buvo suteikiamos kasmetinės atostogos, duodami nedarbingumo lapeliai, motinoms – dekretinės
atostogos. O iki tol kolūkiečiai buvo beteisiai. Iš kolūkio buvo išleidžiama tik
mokytis ir merginos, ištekančios už miestiečio ar kitur gyvenančiojo.
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Asmeniniam naudojimui kiekvienai kolūkiečių šeimai buvo skiriama 60 arų
žemės, leidžiama laikyti vieną karvę. Prieauglį laikyti leisdavo tik su išimtimis,
pavyzdžiui, jeigu reikia pakeisti seną, ligotą karvę. Sunku įsivaizduoti, kaip galima buvo 60 arų plote išlaikyti karvę, pasisėti šiek tiek javų, bulvių ir pasisodinti
daržovių. Bet kaip sako žmonės: prie vargo pripranti, tik prie gero gyvenimo –
ne. Iki kokių 1962 m. kaime karvė buvo visas pragyvenimas. Jei karvę turi, badu
nemirsi. Tokia buvo nuomonė, kad po žmogaus – svarbiausia karvė. Jeigu žmogui nugaišo karvė, buvo didelė nelaimė. Net būdavo organizuojamos rinkliavos
tokiam nelaimėliui. Prisimenu tokį atsitikimą: gyveno šeima, kaip šeima, staiga
mirė šeimos tėvas, žmona padejavo, padejavo ir susitaikė su likimu. Po metų krito
karvė, liko šeima be maitintojos, 3 vaikai, o kolūkis neturtingas, visi – neturtingi.
Tai ta moteris dėl to neišbrendamo vargo išprotėjo. Taip ir mirė neatsigavusi.
Po kiek laiko gal ir aukščiausia valdžia susiprotėjo: kolūkiams vadovauti
pradėjo skirti išsilavinusius žmones – agronomus, inžinierius, zootechnikus. Gyvenimas kaime pagyvėjo. Kolūkis pradėjo organizuoti keliones, ekskursijas. Kiek
prisimenu, pirmosios kelionės buvo į Kauną: į cirką, baletą ant ledo, zoologijos
sodą. Pirmoji didžiausia kelionė buvo traukiniu Tarybų Lietuva. Nepaisant visų
negandų, vargų, žmonės neprarado sąžinės, padorumo, garbės. Nors iš pradžių
beveik nieko negaudavo už darbą, dirbti gerai, sąžiningai buvo garbės reikalas.
Niekas nemėgo tinginių, apsileidėlių.
Kaimo žmonės mokėjo viską: ir kiaulę paskersti, ir paršą iškastruoti, ir alaus
padaryti, ir duonos iškepti, ir namus pasistatyti, ir krosnis (pečius) išmūryti, ir dar
daug ką. Turėjo savas šeimininkes (gaspadines), moteris, kurios gebėjo paruošti tokias
vestuves, tokius balius, kad neprilyginsi prie dabartinių. Viską mokėjo: ir pyragus,
sausainius kepti, ir tortus papuošti. Vyturio kolūkyje gyveno labai geras aludaris
S. Skeirys. Jį pravardžiavo Labiškiu, nes gyveno ir daugiau Skeirių. Nuostabius
tortus kepdavo J. Vygėlienė, J. Narbutaitė, A. Ropienė, A. Starkuvienė. Žmonės
buvo draugiški, nebuvo tokio pavydo, keršto kaip dabar. Gal kiek pasišaipydavo
iš mėgstančių išgerti ar pas kitas „nušliaužti“.
Rašiau, kad kolūkiai prašviesėjo po to, kai į juos pradėjo skirti jaunimą,
specialistus. Apie 1967 m. Vyturio kolūkis turėjo jaunų specialistų: agronomą,
zootechniką, veterinarijos gydytoją. Jauni žmonės prisigalvoja visko. Trijų Karalių
naktį persirengę, pasikinkę arklį, grodami armonika, dainuodami važinėjo po
sodybas. Nuo to laiko jų kitaip ir nevadino, tik Trim Karaliais.
Man atrodo, jog nebuvo tokios priespaudos, kad nebūtų buvę galima lankyti
bažnyčios ar švęsti religinių švenčių. Kas norėjo, tas ėjo į bažnyčią. Visi šventė šv.
Kalėdas, šv. Velykas, Sekmines. Neprisimenu, kad kas nors ir kada nors kolūkių
laikais būtų nubaudęs ką nors už tai, kad eina į bažnyčią.
Kolūkyje buvo kultūros namai – nelabai prašmatnūs, bet visada pilna salė.
Prisimenu, Kamajėlių kultūros namuose pastatė K. Sajos komediją Silva studentauja.
O kaip visi žiūrėjo!
Pasitaikydavo ir nuotykių. Na, jau tikrintojų kiek būdavo, negalima ir apsakyti. Tikrinti tai visi moka. Kažkas sugalvojo, kad reikia parašyti kolūkio istoriją.
O kaip ją rašyti, nuo ko pradėti– neaišku. Gretimas kolūkis jau buvo parašęs.
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Nutarėme nuvažiuoti ir pasižiūrėti. Tik mums išvažiavus, ganėtinai linksmo
būdo jaunas agronomas paskambino į tą kolūkį ir neprisistatęs pasakė: „Pas jus
atvažiuoja komisija iš trijų asmenų.“ Išgąstis didžiulis. Kolūkio pirmininkas į visas
fermas, dirbtuves išvijo specialistus tvarkos daryti, o pats kontoros kieme laukia
komisijos. Pamatęs mus iš gretimo ūkio, suprato esąs apgautas, ilgai spjaudėsi, o
skambinusį mūsų agronomą žadėjo užmušti.
Kai kolūkiuose buvo įvestas garantuotas atlyginimas visiems, už kvalifikaciją
ir stažą mokami priedai, atrodė, kad gyvenimas ne toks ir blogas, nes buvome
matę visko: skurdo, gyvenimo pusbadžiu, netvarkos.
Iki šiol nesuprantu, kodėl kolūkiečiai buvo vadinami vagimis. Tai tikra
netiesa, nes nebuvo ką vogti. Nebent kokią naštą šiaudų iš stirtos – ir tai tik iš
bėdos, jei visai pristigdavai savo karvutei. Na, ką tu, žmogau, pavogsi: karvės
iš fermos neišsivesi. Viskas suskaičiuota, surašyta. Sandėliai sandėlininkų žinioje,
užrakinti. Ne kažin kas tuose sandėliuose ir būdavo. Piniginės lėšos – bankuose,
pinigų kolūkio kasoje beveik nebūdavo. Kolūkio kontoros darbuotojai rašymo
priemones pirkdavome savomis lėšomis, į rajono centrą autobusu važiuodavome
už savo pinigus. Retkarčiais veltui pavėžėdavo kolūkio sunkvežimis.
Galima parašyti labai daug, bet ar bus kam įdomu. Užaugo kelios kartos.
Dabar, jeigu turi pinigų, gali kur nori važiuoti, ką nori pirkti. O buvo taip: kad
ir kažin kokių gabumų turėtum, jei tėvai paprasti kolūkiečiai, dar ir iš neturtingesnių, tai nėra pinigų net autobuso bilietui į Kauną ar Vilnių, kur aukštosios
mokyklos, nuvažiuoti.
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Trumpa Kamajų girininkijos istorinė apžvalga
Linas Balčiūnas

Lietuvos miškų bei miškų ūkio istorija leidžia nuodugniau pažinti krašto
miškus, planuoti jų ateitį, išvengti klaidų ir neapdairumo, kurių apstu netolimoje
praeityje ir senovėje. Urėdijos bei atskiros girininkijos taip pat turi savo praeitį.
Tik apie jas nedaug išliko žinių. Netgi miškotvarka buvo nustojusi žymėti atskirų
(ypač mažesnių) miškų istorinius pavadinimus, juolab miškų vietovių (pelkių,
kalvų, pievų) vardus, kurie išnyko iš vartosenos. Tai nuostolis mūsų tradicinei
kultūrai.
Kamajų girininkijos teritorija užima nemenką rajono pietinę dalį. Čia srovena
Šventóji, tyvuliuoja Salÿ ir Petriõšiškio ežerai. Miškai driekiasi kalvomis, kalvelėmis, neretai besibaigiančiomis stačiais šlaitais, puošiančiais kraštovaizdį, tačiau
sunkinančiais medienos ruošą. Miškai ir miškeliai išsibarstę po plačią teritoriją per
trylika kilometrų. Vakarinėje girininkijos dalyje dunkso Salågirio miškas. Jo plotas
1400 ha. Šiaurine puse, rytų link, driekiasi Pagrãužės, Vinkšnýnės, Dimitrìliškių,
Vilkìliškio, Ramõniškio, Bagusiškio, Kubíliškio, Kuliÿ ir Vajasíškio miškeliai. Prie
Šetekšnõs ištakų glaudžiasi Radžioniÿ miškelis. Už dviejų kilometrų į pietryčius
nuo Kamajÿ – Kamajų šilas. Jo plotas 1160 ha. Per šilą teka Šetekšnâ, jos intakas
Uosijâ ir Uosíjos intakas – Prašuvýs. Reljefas banguotas. Miškuose yra introdukuotų maumedžių, pocūgių, retų saugotinų augalų. Į vakarus nuo Kamajų, už
trijų kilometrų – Petriošiškio miškas, o šiaurinėje pusėje, prie ežero – telmologinis
draustinis (138 ha). Per Kamajų girininkijos teritoriją eina svarbus krašto kelias
Rõkiškis–Anykščia¤.
Ypatingais gamtos turtais šis kraštas nepasižymi, tačiau yra Juodoniÿ piliakalnis, stūkso Rùdžių akmuo, tyvuliuoja Salų ir Petriošiškio ežerai, teka Šetekšna.
Išskirtas genetinis draustinis, eglės ir beržo sėkliniai sklypai, mokslinio tyrimo ir
mokymo miškas. Kasmet vidutiniškai pasodinama 25 ha miško, dalis kirtaviečių
paliekama atželti savaime, iškertama apie 10,5 tūkst. kietmetrių medienos.
Atgavus Nepriklausomybę, Lietuvos valdžia parengė ir miškų administravimo schemą. Lietuvos miškų metraštyje rašoma, kad 1919 m. periferijoje funkcionavo
18 lietuviškų valstybinių miškų urėdijų, tarp kurių ir Rokiškio miškų urėdija. Jos
buvo sukurtos buvusių carinių girininkijų (liesničestvo) vietose. Rokiškio miškų
urėdijai vadovavo Žalichovskis. Buvo ir tokių urėdijų, kurių įkūrimas įsakymu
buvo įformintas, bet faktiškai veikti jos net nepradėjo arba pradėjo negreit. Rokiškio miškų urėdija faktiškai įkurta 1920 metais. 1921 m. urėdija jau veikė su
septyniomis girininkijomis: Rokiškio, Vyžuonõs, Skåpiškio, Panemùnio, Kamajų,
Júodupės ir Obìlių, o 1938 m. – 9 girininkijos: prie jau buvusių prisidėjo Pãndėlio
ir Čedasÿ. Kas pirmasis vadovavo Kamajų girininkijai – surasti nepavyko.
Girininkija iš pradžių jokios miško gamybos nevykdė. Visa mediena tiek iš
pagrindinių, tiek iš protarpinių kirtimų buvo parduodama augančiu mišku tiesiog
varžytynėse. Protarpinį naudojimą daugiausia sudarė sanitariniai kirtimai. Kirsta
daug, nes medynų sanitarinė būklė, ypač tuoj po karo, buvo bloga, o brandžių
ir pribręstančių medynų būta daugiau.
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Tikroji miško ruoša arba, kaip tada ją vadino, ūkinė gamyba bei išvežimas
girininkijose prasidėjo skirtingu metu. Kur miškai buvo geresni ir buvo galima
pagaminti daugiau brangių eksportinių sortimentų, pradėta anksčiau. Vietos reikalams skirtos biržės buvo skaldomos į skersines po 50–100 kietmetrių kiekviena
ir parduodamos augančiu mišku iš varžytynių. Pramoninių biržių dalį kirsdavo ir
sortimentus gamindavo girininkija, o kitos būdavo parduodamos miško pirkliams
per varžytynes tik pačiame Miškų departamente. Pastarąsias biržes kirsdavo ir
medieną išveždavo patys pirkliai. Girininkija pagamintus pramoninius sortimentus
samdomu transportu (arkliais) veždavo į geležinkelio stotį, o likusią medžiagą
parduodavo biržėje irgi iš varžytynių. Ją išsiveždavo patys pirkliai, lygiai kaip ir
pirktą augančiu mišku.
Dalis biržių, skersinių ir jau pagamintos ūkiniu būdu medienos, skirtos
vietos reikalams, aplinkiniu keliu patekdavo miško pirkliams – verteivoms. Jie
supirkinėdavo iš vietos gyventojų mišką ištisomis skersinėmis arba dalimis, pasirinkdami tas, kur daugiau geresnės, eksportui tinkamos medienos. Kai kurie
vietos gyventojai uždarbiavo arba spekuliavo, pirko daugiau miškų, negu jiems
reikėjo. Patys mišką kirto ir pagal pirklių nurodymus gamino pramonei reikalingus
sortimentus, patys savais arkliais juos pristatydavo verteivoms ir taip tapdavo
jų bendrininkais. Verteivų bendrininkai per varžytynes, parduodant mišką vietos
reikalams, labai pakeldavo kainas. Tokia prekyba vertėsi tik turtingieji vietos
gyventojai, turėję pigią samdomąją jėgą ir gerus arklius, o samdytiems bernams
ir arkliams žiemos metu reikėjo duoti darbo – argi už dyką maitinsi. O čia dar
verteivos siūlo gerą uždarbį. Turtingieji ir verteivos lobo, o varguomenė neišgalėjo nusipirkti medienos nė savo reikmėms. Jos kaina pasakiškai kilo. Lietuvos
valdžia tai matė, bet mažai dėjo pastangų, kad užkirstų tam kelią. Būdavo iškeliama viena kita byla verteivai ar jo bendrininkui, vienas kitas nubaudžiamas
pinigine bauda. Bet šios bausmės neatbaidė verteivų. Šie lupo pelnus šimtais, o
baudas mokėjo dešimtimis.
Miškų departamentas urėdijoms siuntinėjo nurodymus, kaip organizuoti ar
vykdyti vienokius ar kitokius miškų ūkio darbus. Tačiau ne visi darbuotojai per
trumpą laiką sugebėjo juos įgyvendinti. Dalis jų blogai dirbo iš apsileidimo ar
net blogos valios. Dėl to miškams padaryta rimtų miškininkystės klaidų. Biržės
plyniems kirtimams neretai buvo rėžiamos iš vakarų į rytus, šlieti pradedama
iš vakarų ir panašiai. Metinė kirtimo norma pagrindiniam naudojimui nebuvo
skaičiuojama. Žinoma, sunku buvo ją apskaičiuoti, nes nežinota, kiek ir kokių
medynų turima. Buvo kertama pagal Miškų departamento poreikį, kuris kasmet
didėjo. Ir sutvarkius miškų apskaitą, nebuvo laikomasi metinių kirtimo normų.
Miško kirtimo kalendorius gerokai pralenkė faktinį kalendorių. 1940 m. jau buvo
kertamos biržės, miškotvarkos suprojektuotos 1946–1948 metams.
Be pagrindinio naudojimo, nemažai buvo sanitariniais kirtimais kertama išdžiūvusių, vėjo išvartytų medžių. Sanitariniam kirtimui medžiai buvo numeruojami
ir kleimuojami, o apskaičiavus tūrį ir įkainius, 10–20 kietmetrių dydžio vienetai
parduodami vietos reikalams iš varžytynių, panašiai kaip ir pagrindinio naudojimo
biržių skersinės. Čia verteivos jau nesikišo, nes mediena būdavo menkavertė, apgedusi. Ja daugiausia tenkinosi vietos gyventojai. Be to, ji buvo 40 proc. pigesnė.
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Plynieji kirtimai, atskirais atvejais ir atrankiniai, nebuvo praktikuojami. Iš
ugdomųjų kirtimų praktikuoti tik retinimai. Ugdomasis kirtimas bet kokio amžiaus
medyne vis tiek buvo vadinamas retinimu.
Miško atkūrimo darbus ribojo tam skiriamų lėšų stygius. Jų nuolat neužtekdavo visoms kasmet plynai iškertamoms biržėms apželdinti. Todėl stengtasi
apželdinti tik tas vietas, kur savaiminis atsiželdinimas neįmanomas. Likusios
plyno kirtimo biržės buvo paliekamos natūraliam atsiželdinimui. Pušynuose ir
kietųjų lapuočių medynuose viename hektare palikdavo po 20–40 sėklojų. Tačiau
geresniuose dirvožemiuose vis tiek nuolat vykdavo veislių kaita. Miško želdinimo
planus sudarydavo ne aukštesniosios instancijos, o pats girininkas. Jo paruoštas
sąmatas tvirtindavo aukštesnė organizacija. Dažniausiai sąmatos būdavo mažinamos, nes nuolat trūko lėšų. Girininkijoje želdinimo darbų apimtis priklausė
ne nuo joje esančių dykviečių, o tik nuo girininko geros valios ir noro užveisti
naują mišką. Želdinimo entuziastų, ypač jaunų, buvo nemažai, ir jie primygtinai
reikalavo tam reikalui lėšų.
Dirva miško želdiniams buvo ruošiama rankiniu būdu, aikštelės įdirbamos
kauptukais ir kastuvais. Plyno kirtimo biržėse praktikuodavo sėti eglę ir pušį prie
kelmų, nes taip pigiau kainuodavo.
Už visus miško atkūrimo darbus mokėdavo padieniui. Vienetinis atlyginimas
taikytas labai retai.
Girininkija turėjo savo daigyną. Daigai buvo auginami tik savo reikmėms
tenkinti. Daigų vežiojimo iš vienos girininkijos į kitą beveik nepraktikuodavo.
Daigų trūkumą girininkijoje laikė girininko aplaidumu ir buvo siūloma pačiam
jų susiieškoti pas kaimynus.
Ganiava visuose miškuose buvo leidžiama iki 1928 metų. Ganė visi pamiškių gyventojai, miško sargyba ir administracija. Už ganymą miške reikėjo mokėti
nustatytą mokestį. Nuo 1928 m. ganiavą miškuose imta varžyti. Pradžioje ganiava
buvo tik apribota (1930, 1932), o vėliau visai uždrausta (1936).
Miško plotai vis mažėjo. Daug miškų buvo kaip privati ir kaimų bend
ruomenių nuosavybė. Miškų administracijai buvo pavesta kontroliuoti tik tuos
miškus, kurie pagal žemės reformos įvedamąjį įstatymą buvo palikti dvarams
kaip neliečiama žemės norma. Tačiau miškų administracija ir tų miškų apsaugoti
nepajėgė. Dvarininkai, kartą gavę miškų nacionalizavimo pamoką, dabar visai jų
netausojo, o stengėsi kuo greičiau iškirsti ir nors taip atsigriebti. Miškų administracija rašė jiems protokolus, kėlė ieškinius, tačiau bylos buvo vilkinamos, o vėliau
nutraukiamos. Visi kiti privatūs miškai priklausė savininkams. Jie galėjo su jais
elgtis kaip tinkami. Taip ir elgėsi. Kirto be pasigailėjimo, nes mediena kasmet vis
brango. Ypač pabrango popiermedžiai, kai Vokietijoje į valdžią atėjo A. Hitleris
su nacionalsocialistais ir ėmė sparčiai ginkluotis. Popiermedžiai į Vokietiją buvo
eksportuojami legaliai ir nelegaliai.
Kaimų bendruomenių miškai pradėti masiškai kirsti 1928–1938 m., kai kaimai
skirstėsi į vienkiemius. Kaimų miškuose ir ganyklose, apaugusiose miškeliais ir
pavieniais medžiais, kaip grybai po lietaus dygo naujos sodybos, tik jau kitoniškos, nei prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Kai kurios naujos sodybos puošėsi čerpių
ir skardos stogais, tačiau apie tokias sodybas visiškai išnyko miškai.
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Kamajų girininkijos eiguliai tarpukario metais. Rokiškio krašto muziejus–36001

Girininkijos miškų apsaugoje dirbo nemažas būrys eigulių. Daug jų atėjo
iš buvusio dvaro miškų sargų. Svarbiausia eigulio pareiga buvo saugoti mišką ir
pagamintą medieną nuo vagių ir gaisrų. Be to, eigulys privalėjo prižiūrėti daigynus, miško kultūras. Daugelis eigulių gyveno valdiškose sodybose ir naudojosi
6 ha žemės (su ganykla, pieva ir ariamąja). Atsižvelgiant į saugomo miško plotą
ir miškų atstumą, buvo išskirti trijų eilių eiguliai. Jų atlyginimas buvo nevienodas;
trečiosios eilės eiguliai atlyginimo negaudavo. Visi eiguliai gaudavo kuro normą
augančiu mišku.
Girininkas dažniausiai dirbo vienas. Žvalgas pavaduodavo girininką ligos
ar atostogų metu. Pagrindinis girininko darbas buvo miške. Girininkijos raštinė –
Kamajų dvare. Girininkas privalėjo vieną dieną per savaitę priiminėti interesantus,
o likusias penkias dienas dirbti miške. Ketvirtajame dešimtmetyje vienas eigulys
saugojo vidutiniškai apie 400 ha miškų. 1938 m. eigulių skaičius buvo sumažintas, eiguvų plotai padidinti. Atokiai esančius mažus miškelius saugojo sargai už
mažą algą arba už atlyginimą natūra (sodybą, malkas). Eiguliai privalėjo dėvėti
uniformą. Visoje žinyboje buvo įvesta sukarinta drausmė. Žvalgai buvo parenkami
iš sumanesnių eigulių. Nuo 1929 m. jie vadinti vyresniaisiais eiguliais. Jais skirti baigę kursus prie Dotnuvos žemės ūkio technikumo, o nuo 1929 m. – baigę
aukštesniąją miškų mokyklą, bet neatlikę karinės prievolės. Trečiajame, ketvirtajame dešimtmetyje darbuotojai „tarnybos labui“ būdavo perkeliami, baudžiami ir
atleidžiami iš darbo. Gal tik ketvirtadalis visų darbuotojų buvo paskatinti, todėl
sumažėjo miško vagysčių, o tai pakėlė miškininkų prestižą. Duomenys rodo, kad
miškų ūkio kadrų politika buvo griežta.
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Apie dešimt metų (1935–1944) Kamajų girininkijai vadovavo Jokūbas Stuika,
1932 m. baigęs Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą.

Daigynai
Miško sodmenys tarpukariu buvo auginami laikinuose ir mažuose daigynuose – vos po kelis arus. Tačiau jų buvo daug – bemaž kiekvienoje eiguvoje. Vietas
daigynui parinkdavo girininkas – dažniausiai arti eigulio sodybos ar želdintinų
plotų, kad daigus gabenti būtų netoli.
Daigynui ruošiamoje vietoje kelmus išraudavo rankomis, dirvą suardavo
arkliniais plūgais. Apsaugai nuo gyvulių ir graužikų daigynus aptverdavo karčių tvora ir apkasdavo grioveliu su šulinėliais kentėjams surinkti. Lysves darė
dažniausiai metro pločio, sėklas sėjo rankomis 4–6 m pločio eilutėmis. Lysvių
paviršių apdengdavo samanomis, kad ne taip greitai išgaruotų drėgmė ir lietus
nenuplautų dirvožemio. Daigams išdygus, samanas nuimdavo, o sėjinukus pavėsindavo įsmeigtomis lapuočių medžių ar mediniais skydais.
Daigynuose pradžioje buvo auginami tik pušų ir eglių sėjinukai. Vėliau
imta auginti ąžuolo, maumedžio sėjinukus bei eglės sodinukus – daugiausia gyvatvorėms veisti. 1926–1927 m. laikotarpiu spygliuočių sėjinukai daigynuose užėmė
apie 85 proc., lapuočių – apie 15 procentų.
Daigynus prižiūrėdavo eiguliai, dažniausiai pasitelkę savo šeimos narius.
Toks eigulio prižiūrimas daigynas buvo laikomas jo darbo veidrodžiu. Po dvejų
trejų metų daigyno vieta būdavo keičiama.
Pirmaisiais pokario metais taip pat dar buvo steigiami laikino tipo nedideli
daigynėliai. Tačiau nuo šeštojo dešimtmečio, Ministrų Tarybai ženkliai padidinus
želdintinų plotų planus, miškininkai buvo priversti peržiūrėti daigynų ir medelynų veiklą.
Rokiškio urėdija 1930 m. įsteigė 1 ha ploto medelyną. Pradžioje jame auginti tik dekoratyviniai medeliai, vėliau ir vaismedžiai, kurie buvo tiekiami miškų
žinybos darbuotojams ir ūkininkams. Vaismedžiai sudarydavo apie 1/3–1/4 visų
auginamų rūšių.
Miškininkų įveistas medelynas pasitarnavo kraštui. Jie nemokamai aprūpindavo sodmenimis kasmet organizuojamų medelių sodinimo dienų talkininkus.
1940 m. keliams, sodyboms, aikštėms, skverams apželdinti miškininkai išaugino
liepaičių, beržiukų, uosiukų, klevelių, šermukšnių, ąžuoliukų.

Miškai Antrojo pasaulinio karo išvakarėse
Sovietų Sąjungai aneksavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. buvo
nacionalizuoti visi privatūs miškai. Valsčiaus žemės reformos komisija darė viską, kad visi miškai ir miškeliai taptų valstybiniais. Dėl šios reformos girininkijos
plotas gerokai padidėjo.
Tų pačių metų rudenį buvo panaikintas augančio miško ir pagamintos miško
medžiagos pardavinėjimas iš varžytynių. Įvestas tiek padarinės miško medžiagos,
tiek ir malkų tiekimas vietos gyventojams pagal valsčiaus vykdomojo komiteto
sudarytą sąrašą. Kiek įmanoma, buvo sumažintas augančio miško pardavinėjimas.
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Pagrindinio naudojimo fondas 1940–1941 m. žiemą girininkijoje jau buvo gaminamas ūkiniu būdu. Tik išimties tvarka buvo leista pardavinėti augančius medžius
iš sanitarinio kirtimo.
Darbininkams kirtėjams ir vežėjams buvo nustatytos bendros vienetinės
kainos. 1940–1941 m. žiemą svarbiausias girininkijos darbas buvo medienos ruošimas naujakuriams, gavusiems žemės iš sovietų valdžios. Medieną kirto ir vežė
į naujakurių statybvietes girininkijos samdyti darbininkai. Tuo laiku girininkija
nuolatinių miško darbininkų neturėjo, tačiau jų trūkumu nesiskundė. Daug kur
buvo darbo jėgos perteklius (ypač vežėjų), tad girininkas įdarbindavo tik tuos,
kuriuos atsiųsdavo valsčiaus vykdomasis komitetas.
Baigiantis žiemai pradėta ruoštis miško želdinimo darbams. Jų apimtis
1941 m. pavasarį girininkijoje padidėjo keleriopai. Už miško kultūros darbus
buvo mokėtas vienetinis atlyginimas, tad darbo jėgos netrūko, o želdytinų plotų – tik spėk susidoroti. Girininkijoje buvo likę nemažai plynų kirtaviečių. Be to,
nacionalizavus privačius miškus, perimta daug retmių, aikščių. Šias žemes irgi
reikėjo skubiai apželdinti. Kur trūko sodmenų, buvo praktikuojama mišką sėti.
Net tekdavo pakelių ir pagriovių savaiminukus persodinti miškuose. Pavasaris
buvo gana lietingas, todėl sodinukai visur prigijo gerai.

Miškai vokiečių okupacijos metais (1941–1944)
Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos kariuomenei okupavus Lietuvą,
kuriamieji darbai visame krašte sustojo. Vėl keitėsi miškų administracija ir sargyba,
į darbą grįžo dalis sovietmetyje atleistų tarnautojų.
Už darbą miškuose ir toliau buvo mokamas vienetinis atlyginimas. Tačiau
vokiškųjų markių niekas negraibstė, nes už jas neką nusipirksi. Visos maisto ir
pramoninės prekės buvo parduodamos tik pagal korteles. Skiriamų maisto produktų
kiekis buvo toks mažas, kad niekas negalėjo iš jo pragyventi. Miškuose darbo jėgos
nebuvo, darbai sustojo. Okupantai ėmėsi priemonių. Kiekvienam darbingam vyrui
įvesta prievolė pagaminti tam tikrą kiekį miško medžiagos ir išvežti pagamintos
medienos už kiekvieną laikomą arklį. Nuo tos prievolės neatleido net miesto
gyventojų. Miške dirbo fabrikų ir įstaigų darbininkai, tarnautojai, net moterys.
Įgiję darbo jėgos okupantai ėmė masiškai kirsti miškus. Net negalvota apie
miškotvarkos metines kirtimo normas ar miškininkystės taisyklių laikymąsi. Buvo
reikalaujama rėžti kirtimo biržes tik tose vietose, kur būtų patogu eksploatuoti ir
išvežti. Tad kentėjo miškai prie geresnių kelių ir geležinkelio stočių.
Miškų urėdijos bei girininkijos darbuotojai (dauguma senbuviai) negalėjo
savarankiškai tvarkytis. Darbo jėgos klausimus sprendė srities komisariato darbo
biuras Arbeitsamt. Be jo žinios nebuvo galima priimti ar atleisti tarnautojus ir
darbininkus, tad jie nebegalėjo laisvai pasirinkti darbą.
Dauguma 1940 m. nusavintų dvarų ir ūkininkų miškelių buvo grąžinti buvusiems jų savininkams. Pastarieji, pradėję šeimininkauti, kirto geriausius medžius.
Vokiečių okupacinis režimas 1941–1944 m. mažai skyrėsi nuo kaizerinės
okupacijos 1915–1918 metais. Karo reikalams buvo reikalingi pabėgrąsčiai, eglių
žievė ir kt. Ypač reikėjo sparmedžių ir popiermalkių. Todėl kai kur teko kirsti
nebrandžius medynus.
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Miško pardavimas buvo suvaržytas, todėl daugėjo miškavagių, brakonierių,
tyčinių miško padegimų. Kovojantiems su piktnaudžiautojais miškininkams buvo
kerštaujama. Neapsieita be aukų ir materialių nuostolių.
Nuo 1929 m. birželio ėjęs žurnalas Mūsų girios buvo uždraustas. Paskutinis
jo numeris išleistas 1940 m. rugpjūčio mėn. – Nr. 8/9 (106–107). Po trejų metų,
1943 m. liepos – 1944 m. balandžio mėn., nors ir karo sąlygomis, buvo išleisti
5 Mūsų girių numeriai.

Sunkūs pokario metai (1944–1947)
Nusiritus frontui į vakarus, imtasi priemonių miškų ūkiui atgaivinti. Girininku
paskiriamas rokiškėnas Albertas Smalstys, 1944 m. baigęs Vilniaus aukštesniąją
miškų mokyklą. Pasibaigus karui ir įvedus Sovietų Sąjungoje priimtas etatų schemas, ir girininkijoje darbuotojų padaugėjo. Vidutines medienos ruošos užduotis
vykdančioje Kamajų girininkijoje girininku pradėjo dirbti Vilius Cinauskas, pasižymėjęs ypatingu stropumu darbe. Be jo, dirbo padėjėjas, du žvalgai, buhalteris
ir kasininkas. Pastarieji du turėjo pakankamai darbo, nes reikėjo atsiskaityti su
daugeliu medienos ruošos prievolę atliekančių gyventojų. Girininkijos raštinė buvo
miestelio centre, arklininko Verbiejaus namuose (dabar Vilniaus gatvė).
1945 08 01–1947 10 01 Kamajų girininkija buvo pavaldi Rokiškio miško
pramonės ūkiui. Šiuo laikotarpiu miško kirtimo norma girininkijos miškuose buvo
viršijama, o privatūs miškai beveik visai neprižiūrimi ir itin alinami. Tačiau radosi
ir teigiamų aspektų: daug dėmesio skirta valstybiniams miškams apsaugoti ir
jiems atkurti, griežtai kovota su karo metais išplitusiais savavaliautojais, o miškų
atkūrimo darbai išplėsti iki apimčių, kokių Lietuvos miškų istorijoje nėra buvę.
Girininkijoje pradėta sausinti šlapius miškus, rekonstruoti menkaverčius
medynus, miškotvarkos darbuose pradėta naudoti aeronuotraukas (1949 m.).
Karo sugriautam ūkiui atstatyti reikėjo daug medienos. Nebuvo jokių
mechanizmų, trūko inventoriaus, netgi dildžių. Visi miško kirtimo darbai dirbti
rankomis, mediena į geležinkelio stotis vežta arkliais. Tik paskutiniais šio laikotarpio metais atsirado automašinos. Jų buvo nepakankamai, o ir jos kūrenamos
malkomis (dujų generatorinės).
Miškui atkurti ir apsaugai tvarkyti suorganizuotas miškų ūkio sektorius.
Sektoriui priklausė visi eiguliai ir girininkijos miško technikas. Pastarieji dirbo
visose girininkijose. Apskritai miško pramonės ūkis buvo tarsi dvilypė organizacija.
Pradėta telkti nuolatinius miško darbininkų kadrus. Miško ruoša sparčiai
gerėjo, tačiau, tarsi antraeiliai, liko apleisti miškų ūkio darbai – kirtaviečių ir
aikščių želdinimas, medynų ugdymas, miško melioracija ir kiti. Pastariesiems
darbams vadovavęs miškų ūkio sektorius nepajėgė su jais susitvarkyti, juo labiau
kad karo ir pirmaisiais pokario metais želdytinų plotų labai padaugėjo, ypač
vokiečių okupacijos metais privatiems savininkams grąžintuose miškuose. Miško
ugdomieji kirtimai visai nebuvo vykdomi. Miškotvarkos medžiaga nustojo vertės,
nes jos duomenys nebeatitiko tikrovės. Miškotvarkos dokumentuose nebuvo žymimi
jokie miškų fondo pasikeitimai, o juk buvo iškirsta dauguma brandžių medynų, o
prie geriau privažiuojamų vietų – pribręstantieji medynai. Daug medynų sudarkė
savavališki kirtimai. Siekiant planingo ir nuoseklaus ūkininkavimo miške, 1947 m.
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Rokiškio miško pramonės ūkyje buvo atlikti skubiausi miškotvarkos darbai. Žinoma,
kiekybiškesniems ir kokybiškesniems darbams Miškų tvarkymo kontora stokojo
tinkamų darbuotojų, o darbų apimtys buvo labai didelės.
Be to, pokaryje miško ruošos ir miškų ūkio darbus stabdė arši Lietuvos
patriotų rezistentų pasipriešinimo kova prieš sovietinę okupacinę santvarką. Ši
aplinkybė labai apsunkindavo miškininkų darbą. Ne vienam jų teko ir skaudžiai
nukentėti.

Miškų ūkis 1947–1958 metais
Miško atkūrimo reikalai į gerąją pusę ypač pakrypo po 1947-ųjų, kai nuo
miško pramonės ūkio buvo atskirtas Rokiškio miškų ūkis. Naujojo miškų ūkio
žinion perėjo visi miško apsaugos darbuotojai. Miškų ūkis perėmė miškų apsaugą,
miško kirtimo fondo paruošimą, tiekimą ir jo kontrolę, miško želdinimą, nusausinimą ir kitus nepramoninio profilio darbus.
Pirmieji miškų ūkio žingsniai buvo sunkūs. Teko viską organizuoti iš naujo.
Jau 1947–1948 m. žiemą reikėjo vykdyti dalį miško ruošos. Tais metais kirtimų
buvo nedaug, tačiau, stokojant nuolatinių miško darbininkų, arklių, padargų, įvykdyti juos buvo nelengva. Didžiuliai darbai miškų ūkio laukė 1948 m. pavasarį.
Teko paruošti dirvą miško kultūroms ir apsodinti karo metų kirtavietes. Pavasario
miškų želdinimo sezonas trumpas, o nuolatinių darbininkų nebuvo. Teko kviestis
į talką mokyklą, medžiotojus, įvairias organizacijas.
Nelengva buvo ir 1948 m. vasara. Reikėjo prižiūrėti užveistas miško kultūras, saugoti miškus nuo savavaliautojų, kurių netrūko. Tų metų vasarą ir rudenį
pradėti platesni miško ugdomieji kirtimai, telkiami nuolatiniai miško darbininkai.
Keitėsi girininkijos plotas. Kuriant kolūkius ir tarybinius ūkius, dažnai teko
keisti miškų bei žemės naudmenų ribas. Ištisi miškai buvo perduodami iš miškų
fondo kolūkiams, ir atvirkščiai – priimamas iš kolūkių miškų fondas.
Nuo 1949 m. ėmė sparčiai gausėti nuolatinių miško darbininkų, tačiau ir
daug buvo atsitiktinių, bandžiusių išsprūsti iš totalinės kolektyvizacijos gniaužtų.
Darbininkų kaita buvo didelė, o darbo našumas menkas.
1953 metais, po Stalino mirties, prasidėję dideli Sovietų Sąjungos administraciniai pertvarkymai turėjo įtakos ir Lietuvos miškų žinybai. Svarbiausiu įvykiu
šiuo laikotarpiu laikytina miškininkų iniciatyva iškirsti kolūkiams skirtą nenukirstą
mišką ir tiekti jiems paruoštą medieną. Padaugėjo darbų. 1955 m. pradėti miškotvarkos darbai kolūkių bei tarybinių ūkių miškuose. Šiais metais girininkijai ėmė
vadovauti Stasys Salys. Pavaduotoju dirbo iš Kamajų valsčiaus kilęs Lionginas
Jurgelionis, 1952 m. baigęs Vilniaus miškų technikumą.
1956 m. plačiu mastu imta mechanizuoti dirvos ruošimą miškų želdiniams;
miškų ūkio jėgomis iš biudžeto jiems skiriamomis lėšomis pradėti veisti želdiniai
kolūkių ir tarybinių ūkių žemėse.
1957 m. buvo smarkiai sumažinta pagrindinių miško kirtimų apimtis.
Iki 1958 m. visi medienos ruošos, želdinimo, miško priežiūros darbai buvo
atliekami rankomis, mediena traukiama ir vežama arkliais. 1958 m. miško pramonė
vėl sujungta su miškų ūkiu.
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1959 m. buvo įkurtas stambus medelynas, kad gražų Rokiškio kraštą dar
labiau padabintų žaliuoju rūbu. O 1980 m. Miegoniÿ kaime 81 ha plote užveistas
mechanizuotas miško medelynas yra didžiausias Respublikoje. Medelyne sodmenims
auginti taikomos pažangios technologijos, nupirktas danų firmos Egedel mechanizmų komplektas. Miško medelyne nuolat triūsia 4 darbininkai, o pavasarį, dalį
vasaros ir rudenį – dar apie 30 sezoninių darbininkų.
Be sodmenų miškui, medelyne auginami 180-ties rūšių dekoratyviniai sodinukai gyvenvietėms ir sodyboms papuošti, pakelėms apželdinti. Šie sodmenys
auginami vazonėliuose ir polietileniniuose maišeliuose, kad pirkėjams būtų patogiau
juos parsivežti, be to, taip išaugintus augalėlius galima sodinti ne tik ankstyvą
pavasarį ar rudenį, bet ir vasarą.
Kokybiškiems sodinukams išauginti reikia aukštų reprodukcinių savybių
sėklų. Rokiškio miškų urėdijoje yra gera sėklinė bazė. Kamajų girininkijoje yra
išskirtas 9,7 ha ploto genetinis draustinis, kuriame brandinamos paprastų pušų
ir eglių sėklos.
Atkurdami ir įveisdami naujus miškus, prižiūrėdami augančius, miškininkai vadovaujasi Europos kriterijų sistema: saugo ir gerina miško resursus, miško
ekosistemų gyvybingumą ir bioįvairovę, didina miškų produktyvumą, apsauginį
jų vaidmenį bei socialines ir ekonomines funkcijas.

Miško darbų pertvarka 1959–1968 metais
Nuo 1959 m. nustota tiekti medieną stačiu mišku kolūkiams ir tarybiniams
ūkiams. Jų kirtimo fondo medieną gamino, pardavinėjo ir savo transportu pristatydavo miškų ūkis. Be to, jis vykdė biudžetinius darbus pagal ankstesnių metų
apimtį. Susiklostė du sektoriai ir du balansai – ūkiskaitinis ir biudžetinis. Darbų
girininkijai padaugėjo, – nes miško ruoša gulė ant jos pečių. Tai buvo nauji
darbai, trūko patirties ir reikiamos bazės. Nebuvo specialiai paruoštų traktorių
medienai traukti.
Jau nuo 1960 m. sausio 1 d. miško kirtimą ir ištraukimą organizuoja girininkas. Miško ruošos punktui liko tik išvežti medieną. Nuo tų metų kasmet
vis mažiau kertama pagrindinio naudojimo plynaisiais kirtimais. Nuo 1962 01 01
panaikinta žvalgų pareigybė: buvę žvalgai paskirti meistrais ar miško technikais.
Tais pačiais metais pradėti kompleksiniai tūrio ugdymo kirtimai.
Negalima neprisiminti nuo 1960 m. iki 1964 m. miško techniku dirbusio
Antano Sirvydo, kuris vėliau iki 1992-jų metų sėkmingai vadovavo medelynams.
1977 m. jis buvo apdovanotas SSRS liaudies ūkio laimėjimų parodos sidabro medaliu. Kita girininkijos darbuotoja Birutė Mikšienė (Sirvydaitė), kilusi iš Rokiškio
rajono, tremtinė, 1961 m. baigusi LŽŪA, 1958–1961 m. dirbo žvalge, o nuo 1961
iki 1983 m. inžiniere, inžiniere ekonomiste, vyr. ekonomiste Rokiškio miškų ūkyje.
Kamajų girininkijai 1955–1972 m. vadovavo Stasys Salys.

Miško ruošos darbai 8-ajame dešimtmetyje
Didelę pertvarką miškų ūkis patyrė 1973 metais. Sujungus Anykščių ir Rokiškio miško pramonės ūkius bei Kùpiškio ir Zarasÿ miškų ūkius, įkurtas Rokiškio
bandomasis miškų ūkių gamybinis susivienijimas.
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Miškininkas Jonas Smalstys (kairėje) prie buvusio partizanų bunkerio. A. Petrašiūno nuotr.
2015 09 26

Sustambintos mechanizuotos miško sodinimo, miško kelių tiesimo ir taisymo,
miško melioracijos, priešgaisrinės miško apsaugos, medienos ruošos brigados dirbo
našiau. Jaunuolynams ugdyti ir sanitarinei miškų apsaugai buvo pasitelkta aviacija.
Sukoncentravus lėšas bei kitus išteklius, lengviau tapo įsigyti miškų ūkio
darbams reikalingos technikos, statyti įvairios paskirties pastatus, tiesti kelius.
Viena iš svarbesnių naujovių miško ruošoje buvo 1975 m. pradėti naudoti
suomiški motoriniai pjūklai Partner. Mechanizavus šakų genėjimą, palengvėjo ir
dvigubai paspartėjo darbas. Medienai ištraukti naudoti ratiniai traktoriai T-40,
MTZ-82, o prie jų sumontuoti Eksperimentiniame projektavimo konstravimo techniniame biure (EPKTB) Naujamiestyje sukonstruoti ir pagaminti treliavimo įrenginiai.
Pirmaujančių Respublikos miško įmonių patirtis rodė, kad šlapiomis ir sunkiomis
darbo sąlygomis, ypač plynuose kirtimuose, geriausiai tinka vikšriniai traktoriai,
priskirti specializuotoms miško ruošos brigadoms. TDT-55 traktoriais pradėta aprūpinti brigadas 1978 metais. Vėliau tokios brigados plėtėsi ir kirto iki 80 proc.
bendro iškertamo miško. 1983 m. buvo įdiegta miško kirtimo ir paketavimo mašina, o po metų – ir pirmoji šakų genėjimo mašina. Tokių mašinų panaudojimas
leido pereiti prie kokybiškai naujos miško ruošos darbų technologijos. Per metus
kirtimo ir paketavimo mašina LP-19 buvo nupjaunama per 92 tūkst. ktm. miško,
o genėjimo mašina LP-30B nugenėti per 15 tūkst. ktm. medžių. Vėliau pradėti naudoti sovietiniai traktoriai TB-1 su hidrauliniais manipuliatoriais. Jie leido
mechanizuoti vieną iš sunkiausių rankų darbo operacijų – stiebų prikabinimą ir
atkabinimą. Sėkmingai dirbo ir nauji galingi Čekoslovakijos gamybos miško ištraukimo traktoriai LKT. Didele mašininės miško ruošos naujiena tapo 1985 m. gauta
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suomiška kirtimo, genėjimo ir sortimentavimo mašina Pika-100 – tikras
miško kombainas, pradėjęs dirbti Kamajų girininkijos miškuose. Be šios
miško technikos, dar šakos genėtos ir
motorpjūkliais Husgvarna.
Per 30 metų nueitas miškininkų
kelias nuo kirvio ir rankinio pjūklo iki
sudėtingų elektronine sistema valdomų
mašinų atvėrė dideles miško ruošos
darbų mechanizavimo perspektyvas.
Kamajų girininkais šiuo laikotarpiu dirbo Jonas Paulavičius (1972–1973) Kamajų girininkas Sigitas Markevičius
ir Jonas Smalstys (1973–1980). Joną
Smalstį pakeitė girininkas Sigitas Kinderis, dirbęs 1980–1993 m. Būtina pažymėti
miškininkų Smalsčių šeimą. J. Smalsčio tėvas Bronius Smalstys (1926–1978) po
kursų 1965 m. dirbo Kamajų girininko pavaduotoju, motina Stasė Smalstienė
(Neniškytė) 1963–1973 m. vadovavo eiguvai. J. Smalsčio žmona Irena Smalstienė
2001–2015 m. dirbo girininko pavaduotoja.

Atkūrus nepriklausomybę
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įvyko esminių miškų nuosavybės, valdymo
ir administravimo pertvarkymų. 1991 01 01 buvo likviduotas Rokiškio gamybinis
susivienijimas, tapęs Rokiškio miškų urėdija. Sujungus Kamajų ir Salagirio girininkiją, Kamajų girininku nuo 1993 m. dirba Sigitas Markevičius.
Per metus girininkijos miškuose iškertama apie 8–10 tūkst. ktm. medienos.
Mediena ruošiama pagal vadinamąją skandinavišką technologiją. Medžiai pjaunami
ir genimi motoriniais pjūklais. Stiebai supjaustomi sortimentais kirtavietėse. Mediena
išvežama specialiais traktoriais su hidrauliniais manipuliatoriais. Medienai iš kirtaviečių išvežti, jai nugabenti vartotojams rajono ribose ir iki geležinkelio ar kito
pirkėjų transporto urėdija turi Transporto mechaninį barą. Šiame padalinyje yra
technikos ir kitokiems kroviniams pervežti, grioviams kasti, keliams tiesti ir taisyti.

Dirvos paruošimas. Sodinimo ir sėjimo įrankiai
Tarpukariu kai kur miškas buvo želdomas neparuoštoje dirvoje. Dirva miško želdiniams buvo ruošiama rankiniais darbo įrankiais: kaponėmis, kastuvais,
penkianagiais, trinagiais, suariama arkliniu vienvagiu plūgu. Savaiminiam miško
atžėlimui skatinti, dirvos paviršiui suardyti naudoti arklių traukiami padargai:
miško ežiai – volai, Mahnerio žagrės, Gochlerio purentuvai, miško kultivatoriai,
patobulintos miško žagrės, akėčios, plūgai.
Daugiausia dirvos miško želdiniams ruošta supurenant 30×30 cm bei 100×100 cm
aikšteles, mažiau – išariant vagas plūgu. Buvo ariama rytų–vakarų kryptimi, velėną
verčiant į pietų pusę. Ruošiant dirvą juostomis, jos buvo suariamos 0,5 m pločio,
per 1–2 m viena nuo kitos. Suvelenėjusiose dirvose buvo išariamos dvi vagos į
vieną pusę ir sėdavo ar sodindavo į antrosios vagos riekę. Dirva buvo ruošiama
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daugiausia pavasarį, o suvelenėjusiose augavietėse – ir rudenį; sodinama – tik
pavasarį. Miškus želdė pamiškių kaimų gyventojai. Už darbą mokėdavo palaikiui.
Pokariu plečiantis miškų želdinimo darbams, vis labiau buvo jaučiamas
darbininkų stygius, ypač dirvai paruošti. Todėl neišvengiamai reikėjo darbus mechanizuoti. Miško sąlygos ir su jomis susijusi dirvos paruošimo įvairovė, nevienodi
sodmenys ir daugybė kitų veiksnių sunkino šiems darbams tinkamų mechanizmų
pritaikymą ar naujų sukūrimą.
Mechanizuoto dirvos paruošimo apimtys pradėjo sparčiai didėti šeštajame
dešimtmetyje. 1956 m. jau turėta traktorių, noraginių plūgų ir diskinių akėčių.
Plačiausiai dirvos ruošimui buvo naudojamas dviverstuvis plūgas PKL-70. Greta
šio ir kitų dirvos ruošimo padargų paskutiniame amžiaus dešimtmetyje buvo
įsigyta kultivatorių Veimer, hidrovariklių pagrindu sukonstruotų frezerių, kurie
sėkmingai naudojami dirvai ruošti.
Tarpukariu medeliams sodinti ir sėkloms sėti buvo naudojama daugiau
kaip 30 įvairių konstrukcijų rankinių įrankių. Miškui sodinti buvo naudojami
Rozanovo grąžtai, Kolesovo sodikliai, vietinės konstrukcijos geležiniai sodikliai,
plokšti sodikliai lenkta medine rankena, Betnerio sodikliai, cilindriniai ir paprasti
kastuvai, kuolai, mentės, įvairios formos nedideli kyliai, Zolingeno tipo ar panašios kaponės. Sėjant mišką buvo naudojami kauptukai, trinagiai, penkianagiai ir
lengvi geležiniai grėbliai. Pokario laikotarpio pradžioje buvo naudojami anksčiau
paminėti įrankiai, vėliau, sodinant sėjinukus, – Kolesovo sodikliai, nedideli plokšti
lenkta rankena sodikliai ir kastuvai. Nuo 1996 m. dvimečiams pušies, eglės ir
ąžuolo sėjinukams ar dvimečiams pušies sodinukams sodinti plačiai pradėti naudoti pusiau cilindriniai kastuvai.

Trumpas miškų apibūdinimas
1918 m. atkūrus nepriklausomybę ir pradėjus dvarininkų bei kitų stambiųjų
žemvaldžių miškų nacionalizavimą, sistemingi miškotvarkos darbai tapo neišvengiami. Tačiau jie vyko gana lėtai.
Patikimi rodikliai, atspindintys tarpukario metų miškų būklę, aprėpia tik
valstybinius miškus. Privatūs miškai tuomet buvo suskirstyti į valstybės prižiūrimus
ir neprižiūrimus, nurodant tik jų plotus bei tūrius. Detalesnės charakteristikos nėra.
Pirmasis pokario 1946–1950 m. valstybinių miškų inventorizacijos sąvadas
nesudarytas. O tuo laiku labai kito valstybinių miškų administraciniai vienetai,
vyko privačių miškų nacionalizavimas.
Pirmąja pakankamai patikima pokario miškų inventorizacija galima laikyti
valstybinių miškų 1958–1963 m. inventorizaciją, o kolūkinių ir kitų žinybų –
1955–1957 m. inventorizaciją.
Tolesni miškotvarkos ciklai jau vyko nuosekliai ir aprėpė ir valstybinius, ir
kolūkinius bei kitų žinybų miškus. Jie tęsėsi 1966–1967 m. ir 1978–1987 m.
Kamajų girininkijos miško žemė užima 92,8 proc. girininkijos ploto, o joje
medynai – 95,3 proc. ploto. Kultūrinės kilmės medynai sudaro 34 proc.
Miškai pagal funkcinę paskirtį suskirstyti į kategorijas, o pagal nustatytą
ūkinį režimą priskirti atitinkamoms grupėms pagal Miškų įstatymo reikalavimus.
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Valstybinės reikšmės miškuose II grupės (specialios paskirties) miškai užima 3 proc.
(82 ha), III grupės (apsauginiai) miškai užima 8 proc. (194 ha) ir IV grupės (ūkiniai) miškai užima 89 proc. (2123 ha). Kamajų girininkijos teritorijoje auga: pušis,
eglė, ąžuolas, uosis, beržas, juodalksnis, drebulė, liepa, baltalksnis.
Mišrūs spygliuočių–lapuočių medynai išsidėstę Kamajÿ šilo, Salågirio ir
Pagrãužės eiguvose.
Spygliuočių medynai užima 3170 ha plotą: pušynai 1033 ha, eglynai 2131 ha.
Kietieji lapuočiai auga 42 ha plote: ąžuolynai – 10 ha, uosynai – 32 ha. Minkštieji lapuočiai užima 3045 ha plotą: beržynai – 1902 ha, juodalksnynai 155 ha,
drebulynai – 285 ha, baltalksnynai – 695 ha ir liepynai 6 ha.
Vidutinis medynų amžius 46 metai; vidutinis medynų tūris 1 ha – 187 m3,
brandžių medynų – 266 m3. Bendras prieaugis 6,9 m3/ha. Bendras medynų tūris –
409,9 tūkst. m3, iš to kiekio brandžių medynų tūris – 117,8 tūkst. m3 (28,7 proc.)
iš jų spygliuočių 38,8 tūkst. m3.
Jaunuolynai užima 35,6 proc. ploto, pusamžiai medynai – 4,4 proc., bręstantys – 19,8 proc. ir brandūs – 21,2 proc.
Girininkijos miškai yra gana produktyvūs, vidutinis medynų bonitetas – 1,3.
Našūs (1 A ir 1 bonitetų) medynai užima 45,8 proc. medynų ploto, žemo našumo
medynai (4 ir žemesnio boniteto) užima tik 2 proc. ploto. Vidutinis medynų skalsumas – 0,71. Retų medynų (0,3–0,5 skalsumų) yra 112 ha, tai sudaro 5,1 proc. (iš
jų 0,3–0,4 skalsumų 30 ha – 1,2 proc.), vidutinio tankumo (0,6–0,7) – 64,8 proc.
(1414 ha) ir tankūs (0,8 ir daugiau) 30,1 proc. (658 ha). Medynų su antru ardu
yra 185 ha (8,5 proc.).
Nusausintos žemės girininkijos valstybiniuose miškuose užima 1230 ha
(50 proc.). Kanalų ir griovių ilgis 57,3 km. Šlapių žemių fondas (U+P hidrotipai)
valstybiniuose miškuose sudaro 100 ha.
Elninių žvėrių pažeisti medynai užima 703 ha (11 proc. visų medynų),
valstybiniuose miškuose – 409 ha (19 proc.).
Girininkijos teritorijoje yra 83 km kvartalinių linijų, miško kelių – 60,6 km,
iš jų 25,6 km su dirbtine danga. 100 ha ploto tenka 1,0 km kelių.
Literatūra ir šaltiniai
1.
2.
3.
4.

Lietuvos miškų metraštis, XX a., Vilnius, 2003.
Isokas G. Lietuvos miškininkai, 1–2 d., Vilnius, 1997.
Rokiškio miškų urėdija, 2004.
Kamajų girininkijos taksoraščiai.
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Kamajų krašto amatai ir pramonė
Albinas Eigminas

Kamaja¤ – miestelis, žinomas nuo XVI amžiaus antrosios pusės. Kamajų
valdos dvaras, atrodo, pirmą kartą paminėtas apie 1541 metus.1
1610 m. Vilkmergºs pavieto pilies teismo knygoje tarp parduodamos Kamajÿ
valdos inventoriaus paminėta kalvio Povilo Martinavičiaus šeima. Vėliau, 1634 m.,
parduodant Kamajų valdą sudarytame naujame dvaro su keturiais senais ūkiniais
pastatais ir miestelio su nauja smukle (karčema) inventoriaus apraše paminėtas
kalvis Stanislovas su žmona ir vaikais, malūnininkas Jonas Melnikonis su žmona
ir vaikais, malūnas ant Šetekšnõs kranto.
1724 m. balandžio 23 d. perduodant Kamajų valdą Jeronimui Petkevičiui,
Vilkmergės pavieto teisėjui, buvo sudarytas valdos inventorius ir įrašytas į Vilk
mergės žemės teismo knygą. Tarp akte minėtų šeimų paminėta laisvo kalvio
Lauryno šeima, du smuklės nuomotojai žydai, trys skerdikai ir skardininkas.
Žydų labai pagausėjo, daugiausia jie vertėsi odų apdirbimu, bet būta ir audėjo,
balniaus, kalvio ir skardininko.
1744 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo knygoje
įrašytame 1680 m. kovo 17 d. sudaryto Kamajų valdos pardavimo akte inventoriuje
paminėta naminės degtinės ir alaus darykla (bravoras) su vienu kubilu degtinei
ir kitu alui daryti.
Pagal Rõkiškio grafystės archyvo 1825 m. grafystės inventorių Kamajuosê
gyveno auksakalys, skardininkas, du siuvėjai. Miestelyje buvo pirtis, ligoninė,
bažnyčia, trys smuklės (karčemos). Tris kartus per metus vykdavo prekymečiai
(kermošiai). Tuo metu dvarui priklausė keturiolika kaimų ir trylika vienkiemių.
Tarpukario metais Kamajai priklausė Rokiškio apskričiai, buvo valsčiaus
centras. Čia veikė savivaldybė, mokykla, šaulių biblioteka, kooperatyvas, sveikatos
punktas, vaistinė (vaistininkas – Antanas Indrašius), policijos nuovada, paštas, malūnas, keliolika parduotuvių ir užeigų. 1923 m. Kamajuose gyveno 625 gyventojai.
Pokario metais Kamajai tapo apylinkės ir kolūkio centru. 1959 m. Kamajuose
gyveno 504 gyventojai. Miestelyje buvo gyventojų buitinio aptarnavimo kombinatas,
veikė malūnas, pieninė, 75 lovų ligoninė, vaistinė, mokykla, biblioteka, kultūros
namai, ryšių skyrius.
1995 m. Kamajai tapo seniūnijos centru.

Linininkystė2
Kamajų krašto Duõkiškio, Salÿ ir kitų apylinkių valstiečiai XX amžiaus pirmoje pusėje savo daržuose pasisėdavo kilogramą kitą kanapių. Iš kanapių sėklų
išsispausdavo visai neprasto aliejaus, o
1
Meilus E. Rokiškio krašto miesteliai XV–XVIII a.,
iš pleiskanių (kanapių su vyriškaisiais
Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, Vilnius, 1999, p. 62,
žiedais, be sėklų) stiebų pasigaminda164–169.
vo pluošto. Nurautus kanapių stiebus 2 Pasakojo Pranė Šlamienė, gim. 1903 m. Užrašyta
1975 07 28–29. Duokiškio kultūros centro archyvas
maždaug savaitę džiovindavo pastatų
(toliau – DKCA). Archyvą sukaupė mokytoja Irena
Janukėnienė.
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kydavo, džiovindavo, apdorodavo mintuvais, nubraukdavo. Iš gauto nešukuoto
pluošto sukdavo (vydavo) virves ir pančius ūkio reikalams. Retsykiais kanapių
pluoštą naudodavo audiniams austi.
Kamajų krašto kaimuose linininkystė buvo labai paplitusi – iš linų pluošto
verpė siūlus dėl audeklų, vijo pančius ir virves, darė pakinktus, dalį linų pluošto
parduodavo. Linus sėdavo birželio pradžioje, nuganę antramečius dobilus. Dirva
linams buvo ruošiama paprastai: suartą dirvą suakėdavo ir sėdavo. Po Joninių
Lietuvoje dažnai lyja, tai linai greit užaugdavo, būdavo mažai piktžolėti. Linus
raudavo nevisiškai subrendusius, neprinokusius. Sėmenys baigdavo prinokti nukarštus sėklojus sukrovus į žardus.
Nurautų linų stiebelius sudėdavo į pėdelius iš kelių didelių saujų. Linų
pėdelius surišdavo ir sustatydavo į gubeles po 10–12 vienetų. Vėliau linų stiebelius mirkydavo linmarkose, įrengtose upelių senvagėse ar žemesnėse, drėgnesnėse
vietose specialiai tam reikalui iškastose vandens saugyklose. Daugelis ūkininkų
turėjo savas linmarkas. Išmirkytus linų stiebelius klodavo eilėmis nelabai žolėtuose
laukuose, ant ražienų ar nuganytų dobilienų. Nukarštas linų galvutes (sėklojus)
džiovindavo žarduose, padarytuose iš kelių vertikalių medinių stulpelių (kuolų),
prie kurių būdavo horizantaliai pritvirtintos kartys, o ant jų būdavo padėtos lentos
arba šiaudai. Prieš linų stiebelių mynimą pluoštui, išdžiovinti linai būdavo kaitinami
jaujoje. Duokiškio apylinkėje buvo kelios jaujos. Jaują turėjo ir P. Šlamienės tėvai.
Taip pat jaują senuose diendaržiuose buvo įrengęs Duokiškio kunigas Julijonas
Paliukas. Po jaujos pastato stogu būdavo ir linų stiebelių apdirbimo rankiniais
ar arkliniais mintuvais patalpos. Jaujų savininkai leisdavo pasinaudoti jaujomis ir
kitiems ūkininkams, bet už vieną jaujos pakurą reikėjo savininkui mokėti dešimt
litų ir dirbti patiems su savo arkliu.
Mintuvais išmynus linų stiebelius, t. y. atskyrus spalius nuo pluošto, linų
pluoštas dar buvo brukamas bruktuvais ir šukuojamas į lentą prikaltų stambių
vinių šukomis. Galutinai linų pluoštas būdavo baigiamas šukuoti kiaulių šerių
šepečiais. Šiuos šepečius valstiečiai pasidarydavo patys: tvarkingai sudėtą kiaulių
šerių ryšulėlį (pundelį) per vidurį stipriai surišdavo drobiniais siūlais, o rankeną,
t. y. šerių galus ir siūlą, sutvirtindavo sulipdydami vašku. Galutinai paruoštą
linų pluoštą sudalydavo ir susukdavo į grįžtes, o grįžtes pakabindavo pastogėse
arba sudėdavo į skrynias.

Verpimas ir audimas3
Žemdirbystės plėtra skatino amatus. Padargų gamybai buvo reikalingi kalviai, medžio meistrai, arklių pakinktų dirbėjai (rimoriai). Linininkystė stimuliavo
aliejaus spaudimą, linų pluošto gamybą, siūlų verpimą, verpimo ratelių gamybą,
audimą, siuvimą.
Valstiečiai augindavo avis: mažažemiai vieną ar dvi, vidutiniokai – tris ar
keturias, o turtingesnieji – iki aštuonių. Avis kirpdavo kelis kartus per metus.
Gegužės mėnesio vilną vadindavo pavasarine, rugsėjo – rudenine, o gruodžio –
kalėdine.
Avis kirpdavo moterys specialio- 3
Pasakojo Pranė Šlamienė, gim. 1903 m. Užrašyta
mis rankinėmis žirklėmis. Po to vilnas,
1975 07 28–29. DKCA.
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sudėtas į iš vytelių nupintą krepšį, plaudavo dideliame vandenyje. Išdžiovintas
vilnas moterys su vaikais kedendavo pirštais ir karšdavo rankiniais karštuvais arba
nešdavo į Duokiškį pas Matulionį, kuris turėjo vilnų karšimo mašiną. Sukarštas
vilnas neatidėliodami verpdavo. Gilioje senovėje verpdavo rankomis sukdami
verpstes, vėliau – rateliu (kalavartu), kuris buvo sukamas minant medinę paminą
(pakojį). Prie verpimo ratelio rėmo buvo tvirtinamas ratas, pagrindinė detalė, vadinama rope, trys kojos ir stiebas verpstei laikyti. Ropei sukimo judesį perduodavo
ratas su juostine pavara. Senesniais laikais valstietės sueidavo į pulkelį vienoje
troboje ir verpdamos pabendraudavo. Ikikolūkiniais laikais valstiečiai verpti vilnas
ir linų pluoštą pasitelkdavo Kamajų miestelio moteris. Už verpimą atsilygindavo
maisto produktais, kartais ir pinigais. Vilnas ir linų pluoštą verpimui iš anksto
paruošdavo, sudėdavo sruogomis.
Suverptus siūlus laikydavo ritėse (špulėse). Siūlus dažydavo naminėmis
priemonėmis: juodalksnių žieve – rudai, ąžuolų žieve – rusva spalva, dilgėlių
šaknų – pilka. Žieves, užpiltas verdančiu vandeniu, pamerktas laikydavo porą
dienų. Po to į nupiltą mirkalą merkdavo verpalus, bet tik lininius. Džiovindavo
saulėje ir vėl merkdavo, taip kartodavo keletą kartų. Vilnoms dažyti naudojo
suodžius iš kaminų. Surinktus suodžius išvirindavo, nukošdavo, į gautą tirpalą
įpildavo acto ir gaudavo rudai gelsvą spalvą. Dažydamos lininius ir vilnonius
siūlus įberdavo druskos. Dažydavo ir svogūnų lukštais. Vėliau labai išpopuliarėjo
fabrikinės gamybos pirktiniai dažai.
Ausdavo daugiausia pavasarį, kai dienos būdavo jau ilgesnės ir šviesesnės.
Dažniausiai ausdavo drobes. Per metus išausdavo keturiolika rietimų ir daugiau.
Išaustas drobes balindavo saulėje patiesę pievose. Nakčiai nepalikdavo, sunešdavo
į patalpas klėtyse ar daržinėse. Išbalintus ir sausus audeklus laikydavo sudėtus
į dailias dėžes su dangčiais (kuparus). Drabužiams ausdavo milo, pusvilnonius
(čerkaso), drobės audeklus.
Milą veldavo rankomis ant virvelėmis išpinto stalo, audeklą vilgydami karštu
vandeniu. Suveltą milą vėliau glincevodavo – suvyniodavo ir pakaitindavo karštoje
krosnyje, po to lygindavo.
Ausdavo lininius rankšluosčius (abrūsus) 36 cm pločio, dviejų metrų ilgio –
dvinyčius, penkianyčius, šešianyčius, aštuonnyčius.
Geros šeimininkės turėdavo iki penkiasdešimties rankšluosčių – naudodavo
apie dešimt, priklausomai nuo šeimynos gausumo. Ausdavo ir staltieses, lovatieses,
paklodes, užvalkalus. Staltieses darydavo susiuvamas iš dviejų dalių.
Lovatieses ausdavo iš lino pluošto ir iš vilnų, daugiausia keturnytai raštuotas (dimines). Raštus nusižiūrėdavo iš kitų arba sugalvodavo pačios audėjos.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą pradėjo austi rinktiniais raštais, jų rasdavo knygose
ar kituose spaudiniuose. Ausdavo ir raštuotas marškas vežimo sėdynei ir arkliui
dengti (gūnias), ir kilimėlius kaišytiniais raštais.
Paklodes siūdavo iš balto, lygaus audinio. Margas paklodes ausdavo labai
retai, o užvalkalus pagalvėms ir antklodėms (kaldroms) ausdavo margus, languotus,
baltos ir mėlynos spalvos.
Vaineikių kaime gyvenusios Teresė Pranskūnaitė, Angelė Vilniškienė, Janina
Lapinskienė ausdavo ir kitiems už maisto produktus.
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Kolūkiniais laikais kaimų gyventojai savo kelių dešimčių arų žemės sklypeliuose nei kanapių, nei linų nebesėjo, augino mažai avių, todėl beveik visiškai
buvo pamirštas su tuo susijusių verpimo, mezgimo, audimo ir namudinio siuvimo verslas, sunyko šių amatų darbo įrankiai, namudinę produkciją nukonkuravo
fabrikinės gamybos produkcija.
Ažùbalių kaime gyvena seserys Zofija, Anelė ir Vanda Jurgelionytės, su
kuriomis kraštotyrininkus supažindino Kalvių bibliotekininkė Gražina Matukienė.
Visos seserys – audėjos. Austi išmoko iš motinos Anelės Jurgelionienės (motina
mirė 1956 m.). „Anksčiau kaimuose audimas buvo reikalingas ir madingas. Siūlai atkeliaudavo net iš Polocko. Dabar jau niekas nebeaudžia, nebėra siūlų“, – pasakoja Vanda
Jurgelionytė, rodydama gražius raštuotus audinius. „Mano raštai kiek šviesesni, o
tas tamsesnis dar mamos austas“, – priduria audėja.4
Antanina Kalnietienė (Vasiliauskaitė) (1908–1991), ištekėjusi už Juozo Kalniečio, 1937 m. įsikūrė Želmenų k. Salų parapijoje, susilaukė keturių vaikų. Pati
Antanina Kalnietienė buvo gabi audėja, ausdavo sau ir aplinkiniams. Sovietiniais
laikais daugiau kaip dešimtmetį dirbo suvenyrų įmonėje Tulpė, ausdavo rinktines
ir paprastas lovatieses, paklodes, rankšluosčius, suvenyrines servetėles. Vykstant
melioracijai apie 1980 m. persikėlė gyventi į Salas, buvusį kalvio Lisinsko namą. Į
nedidelį namelį audimo staklės netilpo ir šio mėgstamo užsiėmimo teko atsisakyti,
todėl megzdavo, siuvinėjo kryželiu. Daug jos dirbinių yra pas dukrą Stanislavą
Staskonienę, gim. 1937 m., gyv. Vilniuje.
Kalnietienės sesuo Elžbieta (Elzė) buvo siuvėja, brolis Povilas darydavo
arklinių vežimų lankus. Tam reikalui turėjo net stakles.5
Žinoma, kad 1897 m. atvykusi gyventi į Salas Marijona Šilinaitė buvo labai
gera mezgėja. Megzdavo labai gražius raštuotus šalikus, pirštines, kojines. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos laikais daug gražių mezginių numezgė Salų žemės
ūkio mokyklos mokytojams ir kitiems saliečiams, vaikams. M. Šilinaitė, keliaudama
per kaimus ir apsistodama pas ūkininkus, atnešdavo jiems ir lietuviškos spaudos.6

Arklinių vežimų ir ratų gamyba7
Dvidešimtojo amžiaus pradžioje ūkininkai daug važinėdavo arkliniais vežimais (ratais). Taip net Daugpilį (Dvinską) pasiekdavo. Smulkūs ūkininkai (iki
10 ha žemės savininkai) važinėdavo daugiausia vienkinkiais vežimais, o tie, kurie
turėjo valaką ir daugiau žemės, neretai turėdavo ir dvikinkius vežimus. Vienkinkiai vežimai būdavo mažesni, trumpesni, jų nebuvo galima pailginti. Šie vežimai
buvo gaminami su dviem ienomis. Arklį kinkydavo tarp ienų.
Dvikinkius vežimus darydavo su grąžulu (dišlium), prie jo kinkydavo du
arklius, po vieną iš abiejų pusių. Dvikinkiai, traukiami poros arklių, būdavo skirti
didesniems, sunkesniems kroviniams
vežti: rąstams, akmenims, kitoms sta- 4 Pasakojo Vanda Jurgelionytė, gim. 1936 m., gyv.
tybinėms medžiagoms, šienui, žemės 5 Ažubalių k. Užrašė Aloyzas Petrašiūnas 2012 07 10.
Pasakojo Kazimieras Kalnietis. Užrašė Rasa Kalūkio kultūrų derliui. Šių vežimų prienietienė 2013 03 15.
kis ir galas būdavo sujungti kartimi 6 Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, 2009,
p. 199.
su kaiščiais, todėl galinius ratus buvo 7 Pasakojo Justinas Trakas, gim. 1907 m., gyv. Tytelių
galima pristumti arba atitraukti nuo
k. Užrašyta 1975 07 28–29. DKCA.
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priekinių, nuėmus vežimo gardis (drobinas). Dažniau buvo gaminami vežimai be
pailginimo.
Kitos vežimų rūšys: vežėčios, skirtos žvyrui, smėliui ir kitiems smulkiems,
biriems kroviniams vežti, dideli vežimai su aukštomis gardimis, skirti šienui,
javams, šiaudams vežti (koros).
Turtingesni ūkininkai turėdavo kelis vežimus: kasdieninius darbinius ir kelioninius šventinius, vienkinkius ir dvikinkius. Žiemos kelionėms turėdavo roges,
važelius.
Išeiginius vežimus (ratus) dažydavo. Kas vežimus geriau prižiūrėdavo, tai
juos laikydavo po stogais, nes laikomi po atviru dangum ir žiemą greičiau susidėvėdavo.
Valstiečiai vežimus pirkdavo Kamajų prekymečiuose (kermošiuose). Vienkinkiai
kainuodavo 120 litų, o dvikinkiai – 150 litų.
Vežimų gamybai medieną ruošdavo žiemą, medžius pjaudavo, kai jie
apmirdavo žiemai – gruodžio ar sausio mėnesiais. Medieną vežimų gamybai
laikydavo pavėsyje trejus metus, o kad būtų dar geresnė, atskirų vežimo detalių gamybai skirtą medieną virindavo, kol ji nebegrimzdavo. Medienai kaitinti
įrengdavo specialų 2 × 3 metrų ir vieno metro aukščio pastatėlį. Garinės (parnios)
šonai ir viršus būdavo užpilami žemėmis, o viename gale buvo paliekama anga.
Per angą garinės viduje ant padėklų sukraudavo medieną. Viduje būdavo krosnis
ir katilas su vandeniu. Po katilu užkurdavo ugnį, o angą uždarydavo. Vanduo
garuodamas iš katilo pasiekdavo medieną ir ją šutindavo. Krosnį kūrendavo
vieną parą, išgaruodavo trys katilai vandens. Meistro paruoštą – iškaitintą, iššutintą – medieną dėdavo ant lenktuvų. Prie lenktuvų dirbdavo trys žmonės.
Krosnį kūrendavo atskiras žmogus.
Vežimų gamybai buvo vartojama įvairi mediena: vežimo šonams (drungoms) –
eglinė, lentelėms – drebulinė, ašims, ant vežimo ašies tvirtinamiems skersiniams
(skersaplautėms) ir prie skersplaučio tvirtinamiems loveliams (traininiams) – beržinė,
ašių kaiščiams – kadagio (ėglio). Ienas gamindavo iš berželių. Kitos vežimo dalys:
stebulės, stipinai, ratlankiai – uosiniai, ąžuoliniai. Ašies ir ienų jungtys (atasajos)
buvo gaminamos iš 10 milimetrų storio metalinės vielos.
Medinių ratų stebulių skersmuo – 35 cm. Ratlankių plotis 5 cm, storis 7 cm.
Stebules darydavo iš beržo, medieną stebulei virindavo tol, kol ji nebegrimzdavo
vandenyje. Ištekintą stebulę sutvirtindavo metaliniais lankais: vienu dviejų colių
(colis = 2,54 cm), kitu vieno colio pločio. Skyles stipinams stebulėje iškaldavo
kaltais. Stipinus darydavo iš ąžuolo arba iš uosio. Medieną jiems supjaustydavo,
suskaldydavo keturkampiškai, po to tašydavo ir obliuodavo. Kai stipinus (10 arba
12) jungdavo su stebule ir ratlankiu, stipinų briaunas nutašydavo kirviu. Sulenktus ratlankio gabalus sujungdavo varžtais, o visą ratlankį sutvirtindavo plieninės
juostos lanku. Vežimų priekiniai ratai visada būdavo žemesni – 16 colių, o užpakaliniai aukštesni – 21,5 colio. Vežimo priekis tarp rungų (ručkų) – 18 colių
pločio, o užpakalyje – 19 colių, išardomų (pailginamų) – 24 colių, nes drungos
tada įsideda vidun.
Vienkinkiai vežimai trijų metrų arba dviejų su puse metrų ilgio, 70 ar 75 cm
aukščio. Vežėčios su uždarais galais smulkiems kroviniams (bulvėms, burokams)
376

ISTORIJA

vežti. Vežimo galų lentelės įdedamos
tarp vertikalių bruselių, pritvirtintų prie
vežimo šono lentų.
Apatiniuose ienų galuose būdavo
įtvirtinamas kablys, kuris įsikabindavo
į priekinėje vežimo dalyje (priegalvyje)
įtvirtintą ąsą (kilpą). Vidurinėje ienų
dalyje buvo pritvirtinama metalinė dantyta pelta, o prie jos prikabinama atasaja.
Priekinė apatinė vežimo dalis
(priegalvis) su ašim ir ratais su viršutine vežimo dalimi buvo sujungiama
metaliniu kaiščiu (seredečnyku).
Seniau vežimų ašys buvo medinės. Kad vežimų ašys ir stebulės nuo
trinties nekaistų, jas tepdavo degutu. Jį
valstiečiai patys pasigamindavo. Degutui gaminti iškasdavo į apačią siaurėjančią duobę. Ją uždengdavo metaliniu
dangčiu su skylėmis, ant jo sudėdavo
dervingus medžio kelmus (smaliokus)
ir beržų žievę ir uždegdavo laužą.
Įkaitusi derva varvėdavo į duobės dugną, o ten atvėsusi sutirštėdavo. Taip
gautą degutą susemdavo į statines ir Račius Justinas Trakas. Iš Juozo ir Bronės
naudodavo vežimų ašims tepti. Tokio Trakų albumo
tepalo pasiimdavo ir susiruošę į ilgesnę
kelionę. Priklausomai nuo priežiūros ašys galėjo būti naudojamos 10–15 metų.
Vienas kilogramas deguto kainuodavo vieną litą.
Apie 1924 m. Kamajų apylinkėse pasirodė geležiniai ratai. Metalines ašis
pritvirtindavo prie medinių vežimo dalių: priekinės, vadinamos priegalviu, ir prie
galinės, vadinamos skersaplaute, gaminamų iš ąžuolo, uosio arba beržo. Kamajų
apylinkėse ąžuolų buvo mažai, todėl ąžuolinės medienos gauti retai pasisekdavo.
Justinas Trakas prisiminė, kad tarpukariu vasarą dirbdavo žemdirbystės
darbus, o žiemą meistraudavo, darydavo vežimus, ratus. Kolūkio laikais penkerius
metus gamino tik ratus vežimams. Vėliau kolūkis ratų jau parsiveždavo iš artelės.

Kalvystė
Tadas ir Jonas Ivanauskai.8 Tėvas Tadas Ivanauskas turėjo žemės sklypą ir
kalvę, todėl ūkininkavo ir kalviavo. Jonas buvo pirmas vaikas tėvo šeimoje, dar
buvo trys seserys ir keturi broliai.
Paaugęs Jonas lankė Duokiškio pradinę mokyklą ir baigė tris skyrius. Būdamas
trylikos metų pradėjo mokytis kalvystės
tėvo kalvėje. Pirmaisiais metais šalia 8 Pasakojo Jonas Ivanauskas, gim. 1938 m., gyv.
Vaineikių k. Užrašyta 1975 07 28–29. DKCA.
tėvo kalė vinis, taisė pasagas, smailino
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noragus, remontavo kitus žemės ūkio padargus. Septyniolikos metų jau savarankiškai dirbo visus kalvystės darbus. Seniau mokiniai kalvystės amato pradėdavo
mokytis bet kuriuo metų laiku. Mokinys už mokslą kalviui – meistrui pirmaisiais
metais nemokėdavo, o antraisiais – meistras jau sumokėdavo mokiniui po du litus
už dieną. Jie visą laiką dirbdavo kalvėje. Mokinys darbą pradėdavo po pusryčių,
o meistras dirbdavo nuo saulėtekio iki tamsos. Pusryčių ir pietų poilsio pertraukos buvo po vieną valandą. Pusryčiai – devintą valandą, pietūs – keturioliktą, o
vakarienė – baigus darbą. Valgydavo stipriai: sriubos (kopūstų, barščių), mėsos,
sviesto, sūrio, pieno. Mokinys valgydavo savo maistą, pusryčius ir vakarienę namie, o pietums atsinešdavo. Mokiniams dovanų neduodavo. Pirmąją ir paskutinę
kalvystės mokslų dieną išgerdavo alaus ar degtinės, pasišnekučiuodavo.
Kalvėje dirbdavo apsirengę paprastai, avėjo auliniais batais, apsijuosdavo
odinę prijuostę. Išeiginiai drabužiai buvo kaip ir kitų kaimo gyventojų: čerkasiniai,
milo, nusipirkdavo ir fabrikinius kostiumus.
Jonui Ivanauskui kai kurie įrankiai liko tėvo, kitus jau pats pirko Rokiškio
krautuvėse. Už priekalą mokėjo 215 litų, o už gręžiamąją mašiną (bormašiną) – 3 litus.
J. Ivanauskas iki sovietmečio žemės neturėjo, žemdirbyste neužsiėmė, gyvulių nelaikė. Tais laikais kalvių darbas buvo vertinamas, visiems valstiečiams
reikalingas, gerbiamas. J. Ivanauskas apie 175 cm ūgio, santūrus, lėtokos kalbos
vyras, retai juokiasi, sveikas, niekada nesirgęs. Laisvalaikiu paskaito laikraščius,
paklauso radijo, pažiūri televizorių. Kolūkiniais laikais turėjo 60 arų žemės, laikė
karvę, veršiuką, paršelį, apie dešimt vištų.
Broliai ir seserys tapo žemės ūkio darbininkais. Prieš karą J. Ivanauskas
gyveno tėvų namuose, pokariniais laikais apsigyveno šiuose namuose, kai mirė
jų savininkai. Čia pasistatė 5,5 m ilgio ir 4,5 m pločio kalvę. Kalvės pamatai
iš akmenų, sienos rąstų, stogas iš skiedrų, be kamino, žaizdras su dumplėmis.
Kalvystės darbus dirbdavo iš užsakovų medžiagų ir užsakymų aprūpinimu metalu neužsiėmė. Kalvės žaizdrui anglis anksčiau rinkdavo iš krosnių, bet kokio
medžio. Užsakovai anglių rinkdavo iš žmonių, supildavo jas į maišus. Šiek tiek
anglių nusipirkdavo ir pats. Tarpukario metais centneris (50 kg) anglių kainavo 3,5 lito. Anksčiau apylinkės kalviai kaldavo plūgus, vyrius durims, pasagas,
kaustė arklius, gamino ir remontavo namų apyvokos daiktus, darė ratus, paprastus ir išeiginius vežimus su lingynėmis (lineikas). Papuošalų nekalė – užtekdavo
stambesnių darbų. T. Ivanauskas dirbo gerai, todėl užsakymų netrūkdavo. Už
darbą žmonės mokėdavo pinigais – kaip susiderėdavo. Susiderėjęs su ūkininku,
menkniekius nemokamai kaldavo kad ir ištisus metus. Už stambesnius darbus
mokėdavo atskirai. Už plūgo nukalimą mokėdavo 15 litų, už akėčias – 45 litus,
už vežimo apkaustymą – 40 litų, už lineiką – 150 litų. Kalviai plūgą pradėdavo
kalti nuo pagrindinės dalies (kelmo), o pabaigoje – rankenas. Plūgą nukaldavo
per vieną dieną.
T. Ivanauskas vežimą apkaustydavo per dvi dienas. Ratus kaustydavo, kai
jau būdavo uždėti lenkimo kabliai, paskui uždėdavo apkaustą (šiną) ant ratlankio,
sukaldavo įvores (buksvas).
Kariuomenėje baigęs arklių kaustymo kursus T. Ivanauskas už gerą darbą
gavo pagyrimą. Arklį pakaustydavo labai greitai – vieną koją per kokias penkias
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minutes, o su mokiniais – padėjėjais pakaustydavo dar greičiau. Užsakymams
atlikti geležies kalviams reikėjo duoti tiksliai. Ūkininkai pirkdavo ją parduotuvėje – atmatuodavo, atkirsdavo, tada pasverdavo. Kilogramas geležies kainavo
22 litus, o plieno – 40 litų.
J. Ivanausko kalvė Vaineikių kaime pastatyta kitapus kelio prieš sodybą,
apie 20 metrų nuo kelio. Statė pats meistras, pats įrengė žaizdrą su dumplėmis
ir kitus įrengimus.
Pasakojimo metu dumplės šioje kalvėje buvo jau trečios – pirko likusias
po kito kalvio mirties. Ir šitos dumplės jau baigia susidėvėti. Kalvėje dar stovi
darbastalis, ant jo 15 cm pločio spaustuvai, gręžimo staklės. Priekalas apie 0,5 m
ilgio, 12 cm pločio. Galąstuvas šiuolaikinis, iš parduotuvės, dvirankis kūjis apie
5 kg ir vienarankis 1 kg. Replės kaitinamam metalui laikyti su 0,5 metro ilgio
rankenomis. Akmuo ratlankiams apkaustyti panašus į girnų akmenį su skyle
viduryje. Ant jo dėdavo ratą ir užtraukdavo metalinę juostą (šiną). Kiti įrankiai:
anglių semtuvėlis (šiupelis), žarsteklis (kačerga) žaizdro žarijoms pamaišyti, įvairūs
raktai, dildės, sriegikliai, laikiklis varžtų sriegiams daryti (gvintaunyčia), rankinis
gręžtuvas (bormašina) metalui gręžti, pjūklas metalui pjauti, dėžė su arklių kaustymo įrankiais – replėmis, peiliu, plaktuku, kanopų dilde (račpiliu).
T. Ivanauskas dvare nedirbo, bet kalvystės darbus dirbo didelės apylinkės
gyventojams. Gamino įvairias kapokles, pančius – spynas arkliams, spąstus šeškams ir kitiems žvėreliams gaudyti, žeberklus, metalines kojas avalynės remontui,
taisydavo arpus.
Anais laikais kalvystė buvo labai susijusi su račių, kubilių, pakinktų dirbėjų
(rimorių) ir kitų amatininkų veikla.
Antanas ir Jonas Čepukoniai, Vincas Dagys.9 Salų apylinkės kaimuose
kalvystės darbais garsėjo Taraµdžių kaimo kalvis Antanas Čepukonis (1882–1949),
vėliau ir jo žentas Aloyzas Mažylis. Grįžę iš karo tarnybos broliai Antanas ir Jonas Čepukoniai pasistatė kalvę ir darbavosi kartu, kol Jonas vedė ir išėjo gyventi
į Kunigiškiùs. J. Čepukonis ir ten vertėsi kalvyste. Jų kalvės pastatas Taraldžių
kaime ilgai išsilaikė.
Taraldžių kaimo kalvis Vincas Dagys (1895–1983) 1934 m. buvo apdovanotas žemės ūkio rūmų I-ojo laipsnio Pagyrimo lapu už Užpalių žemės ūkio ir
pramonės parodoje demonstruotą jo kalvystės gaminį – akėčias ravėtuvą. Vincas
Dagys buvo sau pasidaręs vėjo malūną, kuris stovėjo netoliese ant kalno. Šis vėjo
malūnas stovėjo ant specialių pavažų ir esant reikalui galėjo būti pasuktas pagal
vėjo kryptį. V. Dagys šalia kalvystės darbų darė kubilus, puskubilius (rėčkas), žemus su ąsomis kubilus (ušėtkus), statines (bačkas). Garsėjo ir aludario sugebėjimais,
darydavo alų vestuvių ar kitomis progomis. Turėjo pasistatęs jaują linų stiebeliams
apdirbti į pluoštą. Jauja stovėjo netoli nuo pagrindinio kaimo kelio. Pastato dalis,
kur stovėjo krosnis linų stiebeliams džiovinti, buvo molinė. Kita jaujos dalis, kur
linai buvo minami ir gaunamas pluoštas – buvo medinė. Išdžiovintus linų stiebelius apdorodavo arkliniais mintuvais. Arklys su pakinktais, eidamas ratu, sukdavo
mintuvų mechanizmą. Nedidelius linų
9
Mackevičienė O. Trumpas kelionės vadovas po
kiekius valstiečiai apdorodavo rankiniu
Kamajų seniūniją, Rokiškio krašto muziejaus archyvas,
b. 217.
mintuvu. Išmintus linus šukuodavo ge379
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Buvusi J. Latvėno
kalvė Kamajuose.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 14

ležiniu šepečiu, kad atsiskirtų spaliai, vėliau ašutiniu šepečiu iš kiaulių šerių. Jei
iššukuotų linų pluoštą palaikius virš indo su vandeniu linai nebedulkėdavo, tai
pluoštas būdavo geros kokybės, tinkamas ploniems siūlams verpti.
Juozas Latvėnas (1904–2002).10 Kamajuose sėkmingai darbavosi kalviai Lat
vėnai: Juozas, jo brolis Antanas, o jų tėvas Jonas Latvėnas užsiėmė kalvyste dar
gyvendamas Robliÿ kaime. Būdamas geras savo amato meistras Jonas Latvėnas
sugebėjo pragyventi iš savo amato, kai po gaisro iš Roblių kaimo apie 1910 metus persikėlė gyventi į Kamajus ir čia pasistatė kalvę. Tai jis nukaldino Kamajų
bažnyčiai durų ir langų vyrius ir grotas.
Juozas Latvėnas buvo kalvis menininkas, mokėjo piešti, kalė meniškas tvoreles kapams, nukalė vartus Kamajų kapinėms. J. Latvėnas nedarydavo plūgų ir
kitų padargų, bet taisydavo viską, ką tik žmonės atveždavo, kaustydavo arklius
ir ratus. J. Latvėnas buvo labai sumanus ir gabus. Čia dar niekas neturėjo dviračio, o jis pasidarė saviškai, metalinį.
Žmonės labai stebėjosi, kad Latvėnas
pasidirbo dviratį. Ką sumanydavo, tą ir
padarydavo. Senoji kalvė karo pabaigoje sudegė, o gyvenamasis namas buvo
gerokai apdaužytas. Šeimininkų tada
čia nebuvo, jie buvo išvažiavę į kaimą,
nes jų namą buvo užėmę kareiviai ir
tvarkėsi čia taip, kaip tik norėjo.
J. Latvėnas buvo nestambus
žmogus, nedidelio ūgio, nestoras, bet
fiziškai tvirtas, stiprių rankų, žarijas į
rankas paimdavo. Buvo ramaus būdo, Juozas ir Kazimiera Latvėnai. Iš Danguolės
labai darbštus. Su broliu Antanu pastatė Rastenienės (Latvėnaitės) albumo
šį namą (A. Strazdo g. 17), naują kalvę.
Prie namų turėjo žemės, pasisodinda10
Pasakojo Kazimiera Latvėnienė, gim. 1922 m.,
vo bulvių, kitų daržovių, tada kalvėje
Danguolė Rastenienė (Latvėnaitė), gim. 1952 m.
Kamajuose, gyv. Vilniuje. Užrašė straipsnio autorius.
darbuodavosi mažiau.
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Po karo susikūrus kolūkiams, kalvystė tapo pagrindiniu užsiėmimu. Labai
sunkiai dirbo, visada buvo pilna žmonių kalvėje.
Kamajuose darbavosi ir kalvis Kazys Čypas11, kuris buvo jaunesnis už Juozą
Latvėną ir darbavosi jau kaip ir kolūkio kalvėje Salų gatvėje, arčiau miestelio centro.
Į kalvę eidavo ir Juozas Latvėnas. Jis dar buvo ir vietinės gaisrinės vadovas. Kai
būdavo gaisrai, keldavo ir naktimis.
Kartais abu su K. Čypu pasivaišinę, būdami geros nuotaikos ir padainuodavo.
Gaisrininkuams reikėjo patikrinti visų apylinkės gyventojų krosnis ir kaminus. Atliekamu nuo kalvystės laiku eidavo, tikrindavo, perspėdavo gyventojus, ką
reikia patvarkyti, kad apsisaugotų nuo gaisrų. Valdžia žadėjo už tai primokėti,
bet neprimokėjo.
Juozas Latvėnas ir užsitarnavęs pensiją darbavosi kolūkio kalvėje. Vėliau
pabandė pakeisti darbą, gal metus dirbo ligoninėje, bet grįžo kalvėn. Pastaruoju
metu dirbo jau tik savo kalvėje, nebe kolūkio. Laikė arklį, dvi karves, kiaulių.
Kartais pasikviesdavo į kalvę pagelbėti žmoną Kazimierą, o vėliau sūnų
Vytautą ir dukrą Danguolę, duodavo jiems palaikyti detales, dumplėmis papūsti
orą į žaizdrą, kūju pakalti įkaitintą metalą. Kol galėjo, dirbo visą laiką. Kiti jau
nebemokėjo kaustyti arklių, tai veždavosi jį į kaimus, o jis kaustė. Dirbo sunkiomis sąlygomis, dūmuose, be mechanizacijos. Gal būtų ir daugiau kaip šimtą
metų išgyvenęs.
Kolūkinio laikotarpio pradžioje buvo labai blogai, darbadienių uždirbdavo
daug, o atlyginimas grūdais už visus metus tilpdavo vienan vežimėlin.
Juozas Gimbutis (1925–2014).12 Visos Kãlvių ir Verksnionių apylinkės gyventojai prisimena Kurkliìčių kaimo gyventoją auksarankį meistrą Juozą Gimbutį,
kuriam paklusdavo ir medis, ir metalas. Anksčiau visi artimesni jo vienkiemio kaimynai, užgirdę plaktuko ar kūjo pokšėjimą, žinodavo,
kad Juozas Gimbutis jau „savo poste“ – dirbtuvėlėje
ūkiniame pastate. Beveik visą darbingo amžiaus laiką
J. Gimbutis pradirbo kolūkio mechaninėse dirbtuvėse
tekintoju, suvirintoju, šaltkalviu, technikos remontininku. Remontuodavo įvairiausią techniką, sutaisydavo
viską, kas sugesdavo. Sutaisyti sutrikusią siuvamąją
mašiną ar laikrodį meistrui visada būdavo pagal jėgas.
Kam tik prireikdavo jo pagalbos – visiems pagelbėdavo. Dėl savo ramaus būdo niekam neužkliūdavo,
nekonfliktuodavo, nors visiems aplinkiniams buvo
žinoma – meistras auksarankis.
Kolūkyje ne kažin ką uždirbo, gal tik senas ir
susidėvėjusias tekinimo stakles, nurašytas į metalo Juozas Gimbutis (1925–2014).
laužą. Jas parsigabenęs į savo sodybą suremontavo, A. Petrašiūno nuotr.
sutvarkė ir atgijusios staklės jam dar ilgai tarnavo. 2012 07 10
Pats meistras sakėsi galėjęs su jomis
11
ištekinti bet ką. Gal dar 1957 m. J. Gim- 12 Ten pat.
Pasakojo Juozas Gimbutis ir Pranė Gimbutienė
butis pirmasis apylinkėje susikonstravo
(Zolubaitė), gim. 1936 m., gyv. Kurkliečių k. Užrašė
straipsnio autorius 2012 07.
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ir įsirengė medžio pjovimo ir obliavimo stakles, kurios dar ir dabar veikiančios,
nors jau retai naudojamos.
Po nepriklausomybės atkūrimo, atgavęs sovietų valdžios nacionalizuotą tėvų
žemę (26 ha), J. Gimbutis ėmėsi ūkininkauti. Laikė ketvertą melžiamų karvių,
prieauglio, avių. Pats suprojektavo ir pasistatė naujus ūkinius pastatus: klėtį,
tvartą, šešiasdešimties vietų karvidę su šėrimo konvejeriu, penkių tonų galingumo
keltuvu ir pašarų sandėliu antrame aukšte. Statyboms pats sukonstravo didelį
maišytuvą cemento, žvyro ir pjuvenų mišiniui maišyti – ūkinių pastatų sienoms,
kad jos būtų šiltesnės. Pasigamino karvių melžimo aparatą.
Ūkio inžinieriai iš pradžių nelabai pasitikėjo savamoksliu, kai jis ūkio įsigytose naujose mašinose surado defektų, bet vėliau pripažino – gamybos brokas.
J. Gimbutis visais metų laikais darbo turėjo per akis. Sakė: nebespėju ir sau,
ir kitiems, visoj apylinkėj aš vienas toks.
Amžiaus naštai prispaudus teko atsisakyti ūkininkavimo. Trys suaugę vaikai
gyvena atskirai.
Balys Vaičionis (1911–1988). 13 Aukštakalnių kaime gyveno ir darbavosi
Balys Vaičionis, išmanęs kalvio ir medžio darbų meistro amatus. Jis padarydavo
vežėčias, koras, roges, važius, dviračius
vežimėlius (dvikolkas), ištekindavo stebules, pats ir aptraukdavo jas ir vežimų
ratus metalinėmis juostomis (šinomis),
kaustė arklius, darė grėblius ir karstus,
statydavo namus. Poilsio metu meistras
B. Vaičionis pagrodavo armonika.
Kolūkiniais laikais B. Vaičionis
įsidarbino malūnininku ir dirbo iki
gyvenimo pabaigos. Yra išlikę jo darbo įrankiai, dabar saugomi dukros ir
žento V. Smalsčio sodyboje, sukabinti
ant ūkinio pastato – dirbtuvių sienos,
kaip muziejiniai eksponatai.
Totõriškių kaime gyveno ir darbavosi kalvis Juozas Narbutas ir medžio darbų meistras Matas Mikėnas
(1916–2003), gimęs Peterburge. Jo tėvas
Mataušas Mikėnas po 1917 m. bolševikų perversmo Rusijoje, grįždamas iš
Peterburgo į Lietuvą, sugebėjo savo
staliaus darbo įrankius, supakuotus
paprastoje medinėje dėžėje, išsaugoti B. Vaičionio darbo įrankiai. A. Petrašiūno nuotr.
ir parsivežti perpildytame geležinke- 2012 06 22
lio vagone. Matas Mikėnas, užaugęs
tarpukario Lietuvoje, medžio darbų
13
Pasakojo Esmiralda Smalstienė (Vaičionytė), gim.
amato išmoko iš savo tėvo Mataušo
1956 m., gyv. Aukštakalnių k. Užrašė straipsnio
autorius.
ir dėdės. Visi Mikėnai mokėjo padaryti
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Genė Mikėnaitė tėvo
Mato dirbtuvėje.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 22

grėblius ir avilius. Nors Matas dirbo eiguliu, bet laikė ir bičių. Jo dukros Genė
ir Birutė, gyvenančios Aukštakalnių kaimo sodyboje, tebeturi M. Mikėno darbo
įrankius.14
Petras Strolys (1905–1971), gyvenęs Gučiūnų k., buvo savamokslis kalvis,
mokėjo kaustyti arklius, gamindavo įvairius žemdirbystės ir namų ūkio padargus.
Turėjo 33 ha žemės. 1947 m. su visa šeima (žmona ir penkiais vaikais) buvo
ištremtas į Sibirą prie Jenisiejaus upės (Krasnojarsko kraštą, Kazačinskajos r.,
Peskunovkos k.). 1957 m. grįžo iš Sibiro į tėviškę. Dirbo kolūkio Už taiką mechaninėse dirbtuvėse Gučiūnų kaime kalviu.15
Petras Šešelgis, gim. 1915 m., gyv. Nevierių k., tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje pasimokęs arklių kaustymo kursuose, grįžęs namo darbavosi kalviu.
Sovietmečiu dirbo kolūkio kalviu. Visada geranoriškai nusiteikęs, kupinas energijos ir sumanymų. Mokėjo daryti gerą alų. Jo paslaugomis naudojosi Salų ir kitų
kaimų gyventojai.16

Tautodailininkas Jonas Žukis
Iš Urliÿ kaimo kilęs ir medžio darbų meistras Jonas Žukis, gim. 1874 m.,
savo rankomis sumeistravęs Salų bažnyčios altorius, baldus bei puošybos elementus.
1894–1899 m. jis tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje Kaukaze. Grįžęs į Lietuvą
dirbo Šiauliuose baldų dirbtuvėse staliumi. 1905 m. dalyvavo rusų–japonų kare.
1908 m. vedė Emiliją Balaišytę iš Urlių kaimo. Vėliau buvo išvykęs į Argentiną,
ten irgi dirbo medžio darbų meistru. 1922 m. jis su šeima grįžo į Lietuvą, nusipirko 24 ha žemės Naisiuose (Meškuičių vls., Šiaulių apskr.). Jis žuvo po Antrojo
pasaulinio karo. 1946 m. kovo mėnesį savo namuose buvo nušauta jo žmona, o
po metų žiauriai nužudyti ir J. Žukis
su dukra Rosita. Palaidoti toli nuo 14 Pasakojo Genė Mikėnaitė, gim. 1958 m., gyv.
Aukštakalnių k. Užrašė straipsnio autorius.
gimtųjų Urlių, Meškùičių kapinėse.17
15
Pasakojo Danutė Strolienė. Užrašė Rasa Kalnietienė
2012 05 15.
16
Ten pat.
17
Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, 2009,
p. 196–197.

383

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Krosnininkas
Pranas Zovė18
Šiauriniame Kamajų pakraštyje,
Malūnų gatvėje, gyveno visoje apylinkėje žinomas mūrininkas-krosnininkas
Pranas Zovė (1905–1981). Anot kaimynų, P. Zovė buvo niekuo neišsiskiriantis
iš kitų žmogus, tylus, ramus, bet jautrus ir impulsyvus. Ūkininku jis nebuvo, žemės nedirbo. Pranas Zovė buvo
amatininkas. Daugelį metų jis ėjo per
žmones ir mūrijo jiems visokias krosnis
ir kaminus. Taip bekeliaudamas išvengė
karo tarnybos rusų kariuomenėje.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą P. Zo
vė Kamajuose pats sau pasistatė namą
iš betoninių blokelių (rustikų), pasigaminęs jų su tam reikalui skirtu įrenginiu – blokelių liejimo forma. Nuspaudus specialią rankeną – svirtį, visos Pranas Zovė (dešinėje) ir Salų tarybinio ūkio
keturios formos sienelės atsidarydavo technikumo ūkvedys Malinauskas. Iš Jokūbo
kartu, išlaisvindamos suformuotą ga- Zovės albumo
minį. Toks originalus namas vienintelis
Kamajuose ir dabar tebestovi knygnešio Konstantino Narkevičiaus (1860–1946)
vardu pervadintoje (buvusioje Malūnų) gatvėje Nr. 4.
Šiame name trumpai (1956–1957 m.) buvo karšykla: vilnų karšėjas nuomojosi
patalpas karšyklai. P. Zovė, nusižiūrėjęs karšyklos įrengimus, pradėjo gamintis
sau, bet suabejojęs, ar valdžia leis tokią veiklą, šių darbų nebaigė.
Karo pabaigoje priartėjus prie Kamajų frontui, Pranas Zovė su šeima, žmona ir trim mažamečiais vaikais, pasitraukė iš Kamajų – uždarė namus ir išėjo į
Vaitk¿nų kaimą pas žmonos gimines Zumbrickus.
P. Zovės namas,
statytas iš betoninių
blokelių. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 08 21

18

Pasakojo Jokūbas Zo
vė, gim. 1948 m. Kamajuose, gyv. Vilniuje.
Užrašė straipsnio autorius.
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Pokario metais P. Zovė apie du dešimtmečius buvo Salų dvaro ir žemės
ūkio mokyklos pastatų priežiūros ir remonto meistru, remontuodavo ir valydavo
jų krosnis ir kaminus. Vasarų mėnesiais jam talkindavo ir iš studijų parvažiavęs atostogauti sūnus Jokūbas (gim. 1948 m.). Pranas Zovė, mūrydamas krosnis,
nenaudodavo mentelės moliui užtepti, sakydavo: „Kelnia dyla, a runka nedyla“.
Sūnus Jokūbas – dailininkas, Kamajų herbo ir vėliavos autorius, gyvena Vilniuje.
P. Zovės žmona Genovaitė Zovienė (Zumbrickaitė) (1910–1995) buvo garsi
apylinkėje žolininkė, savarankiška ir veikli moteris. Baltrūno name prie bažnyčios
ji nuomojo patalpas ir laikė arbatinę.

Siuvėjai
Julija Dambrauskaitė, gim. 1902 m. Urliÿ kaime, dar būdama paauglė
pradėjo siūti drabužėlius lėlėms, o vėliau ir vaikams. Patekusi pas geranorišką
ūkininką Vilį, jo patarimu ir pagalba Rokiškyje nusipirko išsimokėtinai Singer
firmos siuvamąją mašiną ir išmoko siuvimo amato. Ta siuvamoji mašina Julijai
puikiai tarnavo iki gyvenimo pabaigos. Už tą mašiną Julija dalimis sąžiningai
sumokėjo 700 litų. Neturtingai mergaitei samdinei tai buvo labai dideli pinigai.
Įgudusi siūti su mašina Julija pradėjo siūti sukneles. Darbas jai sekėsi, siuvo net
Kaune tarnavusios sesers darbdaviams, profesoriaus Mato Mickio (1896–1960)
šeimai. Profesorienė už linksmą Julijos geranoriškumą atsilygindavo dovanodama
jai savo jau nebemadingas, dėvėtas sukneles. Pritaikiusi jas sau, Julija atrodydavo
labai puošniai, bet ir padoriai. Julija liko netekėjusi. Turtingi neėmė, kad ji buvo
neturtinga, o neturtingi gal nedrįso merginti, pirštis. Julija buvo žmonių labai
mėgstama siuvėja, nes siūdavo gerai, net pagal žurnalus, o dar ir nebrangiai. Ji
jokiose mokyklose nesimokė, bet skaityti ir rašyti mokėjo. Priklausė tikinčiųjų
ateitininkų draugijai. Siuvėjaudama turtų nesusikrovė, nors tarnavo pas gerus
žmones. 1994 m. birželio mėnesį J. Dambrauskaitė, būdama 92 m. amžiaus, jau
nebesiuvo.19
Siuvėja Ona Makšimienė (Tylaitė) (1907–1990), gim. Rygoje, į Lietuvą grįžo
po Pirmojo pasaulinio karo su tėvų šeima. Su seserim Matilda mokėsi siuvimo
kursuose Salų dvare. Mokėsi rimtai, braižydavo ir studijuodavo brėžinius. Po to
dar praktika pas gerus, patyrusius siuvėjus. Baigusios kursus tapdavo geromis
siuvėjomis. O. Makšimienė siuvo visą gyvenimą, buvo gerai žinoma siuvėja. Pas
ją siūtis ateidavo žmonės iš Kari¿nų, Vaičioniÿ, Kãlvių ir kitų kaimų. Tarpukariu
Ona visą laiką siūdavo namuose. Visą šeimyną aprengti reikėjo. Šeimoje buvo
dvi tetos, tai darbo rankų užteko. O siuvimas – tai pajamos. Po Antrojo pasaulinio karo irgi daug siūdavo. Augino vaikus ir kartu siūdavo. Vaikus aprengdavo
persiūtais, pataisytais išaugtiniais drabužėliais. Labai reikėjo pinigų. Kolūkyje į
darbus taip pat reikėjo eiti. Tai už mamą į kolūkio darbus eidavo vaikai. Visos
šeimos pajamos tik iš siuvimo, o šeimoje augo aštuoni sūnūs ir dvi dukros.
Po karo, kai ėjo sovietinės kariuomenės ir skrebų ekspedicijos, ieškodamos
užsilikusių vokiečių ir šaukiamojo amžiaus karo prievolininkų, skrebai nar- 19
M a c k e v i č i e n ė O. Istorinės žinios apie Salas,
šė trobas, siuvimo mašinos stalčiuke
Rokiškio krašto muziejaus archyvas, b. 145.
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rado pinigų – pasiėmė, išvogė siuvimo
priedus, siuvinėjimo įrankius. O. Makšimienė bijojo smurto, tylėjo, niekam
nesiskundė.20
Neviìrių kaimo gyventoja Stefa
Vingilienė (Tumonytė), gim. 1923 m.,
taip pat visą gyvenimą dirbo siuvėja.
Ši maloni ir tauri moteris siuvo ne tik
savo gimtojo Nevierių kaimo ir plačios
apylinkės žmonėms, bet ir ne vienai
Rokiškio ir Panevėžio poniai. S. Vinge- Taraldžių kaimo siuvėja Elena Bimbienė (kairėje)
lienė buvo savo darbo žinovė, drabužių su drauge. Kaunas. 1937 m. Iš Verksnionių
modeliuotoja, dizainerė. Siuvėjo amato bibliotekos archyvo
ji išmokė ir keletą gabesnių merginų.21
Jadvyga Trumpickienė (Matarytė) (1919–1990), mirus tėvui, anksti patyrė
pagalbos motinai rūpesčius, išmoko siuvimo amato, ėjo pas žmones, siuvo. Besidarbuodama Guči¿nų kaime, 1939 m. Jadvyga susipažino su Jonu Trumpicku ir
susituokė. Sovietiniais laikais turėjo patentą, darbavosi kaip namudininkė, siūdavo ne tik lengvus moteriškus siuvinius, bet ir paltus, vyriškus drabužius. Nors
nebuvo leidžiama, turėdavo mokinių (učniokų). Pas J. Trumpickienę siūti mokėsi
Alma Jurgelionienė (Vareikaitė), Verutė Matiukienė (Tylaitė), Vlada Kurklietienė
(Žylaitė), Renytė Balaišytė, Janina Čepukaitė.22
Taraldžių kaimo siuvėjai (kriaučiai) buvo Kazys Šukys, Stasys Zovė, Antanas Janonis, siuvėjos (kriaučkos) – Emilija Merkienė (Andriuškevičiūtė), Ona And
riuškevičiūtė, Domicelė Junokaitė, vėliau – Elena Bimbienė (Čepukonytė), Zofija
Vainickienė (Andriuškevičiūtė), Marijona Kuitienė.23
Vytautas Dagys amato pradėjo mokytis baigęs septynias klases. Mokėsi
siuvimo amato privačiai pas Ažùbalių kaimo siuvėją Kazį Grižą. Vaikščiojo pas
jį į namus iš Kurkliìčių kaimo dvejus metus. Pramokęs siūti darbavosi namuose.
Kai apie 1966 m. Kamajuose pastatė Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatą, jame įsidarbino ir V. Dagys. Čia siuvykloje dirbo šeši siuvėjai, bet ir jie
nespėdavo aptarnauti visų klientų. Per mėnesį galėjo priimti užsakymų visiems
metams. Kartu su V. Dagiu darbavosi Genė Čypienė, Danutė Laucienė, Janina
Paulėnienė, Stasys Zovė, trumpai dirbo Juozas Šulinskas. Kombinate batsiuviu ilgai
dirbo Pranas Urbonas, kirpėju – Petras Stanevičius. Kai pastarasis nebedirbo, tai
kirpėjai čia atvažiuodavo iš Rokiškio. Atvažiuodavo ir laikrodininkai: tai Vilkas,
tai Meškauskas. Fotografo Kamajuose nebuvo. Audėjos Antanina Kaupienė, Čepukienė dirbdavo namuose, mezgėja dirbo
20
Pasakojo Juozas Makšimas, gim. 1943 m., ir Elena
Genė Šinkūnienė. V. Dagys tada siuvo
Makšimienė, gim. 1947 m. Užrašė Aloyzas Petradaugiausia moteriškus paltus.
šiūnas.
V. Dagys kombinate darbavosi, 21 Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, 2009,
p. 194–195.
kol liko vienas. Siuvėjo darbas sekėsi, 22 Pasakojo Sigita Prascienienė (Kepalaitė). Užrašė
Rasa Kalnietienė 2012 05 09.
dirbdavo gerai ir greitai, turi vyriau23
Mackevičienė O. Trumpas kelionės vadovas po
sybinių apdovanojimų, Garbės ženklo
Kamajų seniūniją, Rokiškio krašto muziejaus archyvas,
ordiną. Kai Buitinio gyventojų aptarb. 217.
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navimo kombinatas nutraukė veiklą,
V. Dagys privatizavo jo patalpas. Dabar
siuva viską, kas tik siuvama. Daugiausia
siuva kailinius iš avių kailių, siuva ir
iš lapių, bebrų kailių. Tenka siūti užuolaidas, apmušalus baldams, automobilių sėdynėms, apdangalus automobilių
priekaboms.
Siuvėja buvo ir V. Dagio motina
Genovaitė Dagienė (Pajarskaitė). Tėvas
buvo šioks toks muzikantas – mokėjo
groti vieną valsą ir vieną polką.
Vytautas išmoko groti jau pradėjęs dirbti siuvėju. Susitaupęs pinigų, nusipirko akordeoną, vėliau išmoko groti
rusiška armonika, o dar vėliau – ir peterburgska. Peterburge padirbtą daugiau
negu šimto metų armoniką tebeturi ir
dabar. Anksčiau grojo su Aukštakalnių kapela, važinėjo po įvairius renginius: Bíržuose, Zarasuosê, Šiauliuosê,
Vílniuje. Vėliau pradėjo koncertuoti su
Kamajų ansambliu, nes čia arčiau į
repeticijas, paprasčiau jas suderinti su
siuvimo verslu.24

Groja Vytautas Dagys. Kamajai. 2009 07 06

V. Dagiui išduotas Sėlos muzikanto pasas.
2008 m.

Pynėjai
Augenija Ruželienė.25 Salų bažnytkaimio gyventoja Augenija Ruželienė
(Kručaitė), gim. 1966 m., laisvu nuo ūkio darbų laiku užsiima pynimu iš vytelių.
Augenija 1985 m. baigė Kamajų vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais ištekėjo
už Virginijaus Ruželės, pagimdė sūnų Giedrių (1985 m.), vėliau Saulių (1988 m.).
Šeiminis gyvenimas nesusiklostė, šeima iširo. Vaikus augino viena. Kai vaikai buvo
dar maži, užsiimdavo siuvimu, tapo savamoksle siuvėja. Vietiniai žmonės ateidavo, duodavo šį bei tą pasiūti. Dabar nebesiuva. Šiek tiek dirbo Salų keramikos
dirbinių įmonėje Viola. Šiuo metu po širdies operacijos nuolatinio darbo neturi.
Laiko dvi karves, augina braškes, įvairias daržoves. Kartą kaimynė jai padovanojo
knygelę Viskas iš vytelių. Pavarčiusi tą knygelę, susidomėjo. Labai patiko visokie
pinti dirbiniai. Pasiryžo pabandyti pati. Nežinojo, kur gauti vytelių, prisipjovė
pakelėse iš karklų. Pirmiausia pabandė nupinti paprastą krepšį (kašiką) bulvėms.
Sužinojusi apie tokio pynimo kursus Rokiškio darbo jaunimo mokykloje, pradėjo juos lankyti. Tuo metu jau turėjo
savo dirbinių. Taip po truputį įsitraukė į 24 Pasakojo Vytautas Dagys, gim. 1938 m. Kurkliečių k., gyv. Rokiškyje. Užrašė straipsnio autorius.
šią veiklą. Pati renkasi vyteles pakelėse,
25
Pasakojo Augenija Ruželienė (Kručaitė), gim.
kur auga karklai. Tvirčiausios vytelės
1966 m., gyv. Salose, užrašė Rasa Kalnietienė
nupjautos žiemą, bet tada sunkiau jas
2013 04 10.
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nužievinti, nes palaikytas prieš nužievinimą reikia
porą valandų kaitinti, šutinti vandenyje. Lengviausiai
vytelės lupasi vasarą. Gerai vyteles rinkti pavasarį, kol
darbų mažiau, o saulutė anksčiau prašvinta. Geriausia rudenį, kai nukrenta lapai, ar pavasarį nupjauti
visą kerą jaunų, vienų metų augimo vytelių. Tokios
pačios geriausios.
Jeigu nupjautos vytelės būna nevienodos spalvos, Augenija pindama paderina spalvas. Pajuodusias
vyteles balina, plauna citrinos rūgšties tirpalu. Kartais
pynėja nusiperka visiškai paruoštų vytelių, bet pirkti
brangu. Tada reikia pinti gaminius pardavimui, kad
galėtų susigrąžinti vytelėms pirkti išleistus pinigus.
Sudėtingesnių dirbinių pynimui reikalingos for- Tautodailininkė Augenija
mos. Kai A. Ruželienė lankė kursus, ten rodė pynimui Ruželienė. A. Petrašiūno nuotr.
naudojamas formas, aiškino, kaip jos daromos. Pynimo 2013 07 25
formas jai padaro draugas, o kai jo nėra – pasigamina pati. Tam turi visus reikalingus įrankius: grąžtus, pjūklus, raktus varžtams
ir veržlėms, moka nusibraižyti, išpjauti, išgręžti, prisukti. Kai pradėjo pinti, net
nežinojo apie tokius dalykus, sužinojo paskaičiusi tą knygutę, bet neįsivaizdavo,
kaip ant tų formų pinti. Kursuose pamatė ir suprato. Dabar bepinant vaizduotė
pateikia, ką ir kaip daryti. Sugalvoja vienaip, pindama padaro kitaip. Atidėjusi
pynimą kitai dienai, sulaukia dar kitokių minčių. Pina, kai lieka laiko nuo kitų
darbų, kai sulaukia konkretaus užsakymo. Vasarą daug laiko atima darbai
daržuose, gyvulių priežiūra. Būna, kad
ir pritrūksta laiko pynimui.
Pinti pradėjo 2009 m. pavasarį.
Nuo 2012 m. A. Ruželienė jau tautodailininkų sąjungos narė, dalyvauja
ataskaitinėse tautodailininkų parodose
Panevėžyje. Į ten darbai atrenkami Rokiškyje. Su savo gaminiais A. Ruželienė
dalyvavo parodose Rokiškio bibliotekoje, Obeliuose, Aleksandravėlėje, Salose, du kartus – Panevėžio galerijoje.
Vilniaus Kaziuko mugėje nedalyvauja – tam reikėtų turėti daug paklausių
gaminių, kad atsipirktų visos išlaidos.
Pagrindiniai A. Ruželienės gaminiai – tai paprasti krepšiai vaisiams,
daržovėms, grybams, dekoratyviniai
krepšeliai gėlėms, vazos, lėkštės, rėmeliai – stovai foto nuotraukoms, gaubtai Tautodailininkė A. Ruželienė prie savo kūrinių.
apšvietimo lempoms ir kt. Paprastus A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 25
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gaminius A. Ruželienė parduoda artimiausių Rokiškio rajono miestelių
šventėse, turguose. Vidutinio dydžio
krepšius už 40–50 Lt, didesnius už
60 Lt. Savo daugiabučio namo kiemui
A. Ruželienė nupynė vazą (joje auga ir
žydi gėlės), originaliai apipynė stamboką vienišą medį, gėlynus. Savo dirbinių
yra padovanojusi Salų bažnytkaimio
bibliotekai, bendruomenės susirinkimų
patalpoms papuošti. Savo buto dviejuose darbo kambariuose A. Ruželienė
turi išskirtinių dirbinių, pasiliktų sau
pasigrožėti reto atokvėpio minutėmis.
Įspūdingiausia – apie pusantro metro
aukščio, sudėtingo pynimo vaza su
pintomis gėlėmis. A. Ruželienė dar
brandina ketinimą pabandyti pinti iš
šiaudų. Augenija pripažįsta, kad polinkį
ir sumanumą amatams, darbštumą ir
kruopštumą paveldėjo iš motinos Irenos Tautodailininkės A. Ruželienės apdovanojimai.
Marijonos Kručienės (Rudokaitės), gim. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 25
1942 m., kuri nuo pat vaikystės domėjosi piešimu, siuvinėjimu, verpimu, mezgimu, siuvimu. Visų šių darbų ją mokė
jos mama Antanina Rudokienė (Čepaitė), gim. 1913 m. A. Rudokienė pagimdė ir
užaugino penkis vaikus. Kurį laiką dirbo audėja suvenyrų įmonėje Tulpė. A. Rudokienė tebeturi audimo stakles, bet šį bei tą pasidaro tik savo šeimos poreikiams.26
Be A. Ruželienės, pynimu Salose užsiima Lina Šepkienė ir Zoja Kardienė,
susidomėjusios A. Ruželienės dirbiniais ir jos paskatintos. Viena iš jų irgi lankė
pynimo kursus, o kitą išmokė pati A. Ruželienė. Joms patiko pinti, bet pina
mažai dėl kitų aplinkybių.
Krylių kaimo gyventoja Loreta Bulovienė (Nakaitė)27, gim. 1966 m., pina
įvairius dirbinius iš valytų vytelių. Kaip pati pasakojo, anksčiau daug metų dirbo
prekyboje, mokėsi Vilniaus prekybos technikume. Susidomėjusi pynimu iš vytelių
2008 m. lankė pynimo kursus Rokiškio jaunimo mokykloje. Dabar L. Bulovienė
jau Tautodailininkų sąjungos narė, pina savarankiškai, tačiau pynimas nėra pragyvenimo šaltinis, veikiau laisvalaikio malonumas.
Loreta pina iš valytų vytelių dekoratyvius krepšelius, krepšius, pintines,
vazas, talpas skalbiniams, krėslus, lopšius naujagimiams ir panašius dalykus.
Naudoja natūralias gamtines medžiagas. Dalį jų pasiruošia pati su vyru, įsigyja
tiesiog iš tiekėjų, daugiausia iš Kauno
rajono. Vytelių neaugina, šiek tiek jų 26 Pasakojo Augenija Ruželienė (Kručaitė). Užrašė
Rasa Kalnietienė 2013 04 10, Aloyzas Petrašiūnas
prisipjauna pakelėse. Tačiau daugiau
ir straipsnio autorius 2013 07 25.
perka, nes labai daug laiko atima vy- 27 Pasakojo Loreta Bulovienė, gim. 1961 m., gyv.
telių nužievinimas. Šviežiai nupjautas
Krylių k., užrašė straipsnio autorius 2012 07 10.
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Tautodailininkė Loreta Bulovienė ir jos darbai. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11

vyteles nulupa paprastai, kaitinti nereikia. Aplink Kauną, Panevėžį yra daug pynėjų,
gal todėl ten yra ir vytelių augintojų. Pirktos vytelės dažniausiai būna sudžiūvusios, todėl prieš pynimą jas reikia apie valandą pamirkyti, kad suminkštėtų.
2009 m. L. Bulovienė tobulino savo įgūdžius Biržuose vykusiame seminare
Tautinis paveldas bei amatų verslai. Pintus dirbinius daugiausia parduoda Rokiškio rajono miestelių šventinių renginių mugėse, turgaus dienomis. Dalyvaudama
miestelių šventėse ir parodose, demonstruoja pynimą. Šeima prie savo sodybos
turi įsirengusi dekoratyvų mini parką su meninių dirbinių kompozicijomis (vyras
daro meninius dirbinius iš metalo). Šeima augina braškes, turi užsodinusi apie
hektaro plotą, kurį dar plečia.
Verksnionių kaimo bibliotekininkė Gražina Matukienė mano, kad Loreta
Bulovienė turi menininko gyslelę, nes sėkmingai darbavosi Salose dekoruodama
Igorio Kovalevskio keramikos dirbinius.
Kita Kamajų seniūnijos Krylių kaimo gyventoja – Stasė Kaušakienė (Gudonytė), 2011 m. atšventusi savo 80-ųjų metinių jubiliejų, prieš kelerius metus ėmė
rinkti įvairiausius laukų žolynus ir rišti iš jų verbas.
S. Kaušakienė kilusi iš Anykščių rajono Gudoniÿ kaimo. Atsitiktinai nebuvo namuose, kai šeimą išvežė tremtin į Sibirą. Būdama šešiolikos metų Stasė
liko viena kaip pirštas. Likusi be artimųjų, Stasė ėjo iš trobos į trobą, glaudėsi
pas pažįstamus, o duonos kąsnį užsidirbdavo mezgimu. Apmezgė, ko gero,
visų gimtojo kaimo trobų gyventojus – kam megztinį, kam kepurę, šaliką, kojines ar pirštines, kol Krýlių kaimo mokytoja priglaudė Stasę savo namuose,
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patikėjusi prižiūrėti vaikus. Vėliau Krylių kolūkyje sutiko būsimą vyrą Bronių
Kaušakį.
Vyras dirbo kolūkyje vairuotoju, o Stasei teko kolūkyje darbuotis daržininkystėje, karves melžti ir žąsiukus auginti. Užaugino sūnų Ričardą ir dukrą Ritą.
Dirbo net ir sulaukusi pensinio amžiaus, kol parklupdė nelabasis insultas. Negalei
atleidus, jau būdama septyniasdešimt penkerių metų, pradėjo mokytis rišti verbas.
Kartą dukra iš Vilniaus atvežė pradėtą pinti šiaudinę skrybėlę, bet šis užsiėmimas Stasės nesudomino. Tada dukra pasiūlė rišti verbas. Ankstyvą 2007 m.
pavasarį Stasė nuosavuose laukuose ėmė rinkti žolynus: smilgas, pražydusias
lauko gėles, gražiausias pagal nuojautą, net visų jų pavadinimų nežinodama.
Dabar verbų kompozicijoms naudoja ne tik laukų augalus. Pasisėja linų ir javų.
Veiklos užtenka ištisiems metams. Pavasarį ir vasarą renka augalus, rudenį džiovina, žiemą dažo ir riša, kad iki Kaziuko mugės padarytų verbų. Vienos jų būna
vos 20 cm dydžio, kitos siekia metrą, o didžiausios – net namų lubas remia. Jų
yra surišusi beveik dvi dešimtis. Tokias surišti sunku, tenka visą kambarį užimti
pasiguldžius. Metrinei verbai surišti sugaišta visą dieną, o didžiausias verbas rišo
net keturias dienas.
Kaziuko mugėje Vilniuje beveik metrines verbas gražuoles 2011 m. pardavinėjo po dešimt litų, mažytes – po du litus. Jos verbas rodė per televiziją.
Verbų rišimas atima daug laiko, tačiau teikia ir malonumo, ir pajamų. Darbą
apsunkina Parkinsono liga, dreba rankos, kasmet vis sunkiau rišti verbas. Tačiau
Stasė Kaušakienė nusiteikusi rišti verbas kol sveikata leis.28
Vaitkūnų kaimo gyventoja Bronė Šutienė (Gavėnaitė) (1916–2010) dirbdama
kolūkio Už taiką Gučiūnų fermoje buvo pavyzdinė melžėja. Apie tai buvo rašoma
rajoninėje spaudoje. Laisvalaikiu ji vėrė iš šiaudų sodus vestuvėms, juos gražiai
išpuošdavo savo pagamintomis gėlėmis, karpiniais. Piešė, gamino atvirukus, naudodama džiovintus žolynus ir gėles, buvo labai darbšti.29
Ona Dagienė (1862–1945), gyv. Taraldžių k., nupindavo iš šiaudų krepšelius-rankines, skirtus išskirtinėms progoms (einant į bažnyčią ar į svečius). Kartais
krepšeliams pinti skirtus šiaudus ji nudažydavo įvairiomis spalvomis, krepšelių vidų
sustiprindavo įsiuvus pamušalą. Tokius krepšelius ji padovanodavo, atsilygindama
už kitų žmonių jai padarytus gerus darbus. O. Dagienė iš šiaudų dar verdavo
papuošalus vestuvėms – sodus. Šitokio amato išmokė ir giminaitę Čepukonytę.30
Taraldžių kaime gyveno žvejys ir veltinių vėlimo meistras Vaclovas Matiukas, staliai Juozas Zobarskas, Bronius Mažylis, Adomas Mikulionis. A. Mikulionis
anksčiau darydavo ir karstus (grabus). Batsiuvio amatą mokėjo Antanas Čepukonis
ir Antanas Mažylis, o Antanas Andriuškevičius mokėjo iš balose augančių žolių
nupinti dideles pintines grūdams laikyti. Savamokslis Jonas Bimba darė kapų
paminklus iš betono.
P u t e i k y t ė - M a c k u v i e n ė A. Senolės rankose
gimsta įspūdingos verbos, Gimtasis Rokiškis, 2011,
kovo 19.
29
Pasakojo Danielė Mažylienė. Užrašė Rasa Kalnietienė 2012 05 17.
30
Mackevičienė O. Trumpas kelionės vadovas po
Kamajų seniūniją, Rokiškio krašto muziejaus archyvas,
b. 217.
28
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Malūnai
Apie malūnų statybos meistrus nedaug žinoma, dažniau prisimenami malūnų savininkai. Malūnus dažniausiai statydavo keliaujantys meistrai, o mažuosius
malūnėlius (vėjagirnes) valstiečiai statydavosi patys.
Vystantis technikai vėjo ir vandens malūnus nukonkuravo varikliniai dyzeliniai malūnai. Vandens ir vėjo malūnų, priklausomų nuo gamtinių sąlygų,
nebeapsimokėjo statyti, nes ir šių malūnų, ir malūnų variklių kaina buvo panaši
(Užnemunėje apie 2000 litų).
Vėjo ir vandens malūnai išsilaikė dėl to, kad jiems nereikėjo kuro. Varikliniai
išpopuliarėjo ėmus naudoti kilnojamuosius malūnus. Pokario metais, atkūrus karo
sugriautus ūkius, elektrifikavus kaimus, didžioji dalis malūnų buvo pritaikyti sukti
elektra. Vėliau vandens ir vėjo malūnai, netekę ūkinės ekonominės reikšmės, ėmė
sparčiai nykti, daugelis jų buvo palikti likimo valiai. Kai kurie malūnai išsaugoti
pritaikius juos kitiems tikslams, pavyzdžiui, kaip maitinimo įmonės. Patikimiausiai
malūnai saugomi kaip muziejai.
Malūnų statyba ugdė daugelio sričių amatininkus: dailides, stalius, kalvius,
akmenskaldžius, statybininkus, girnų kalėjus, tekintojus, mūrininkus, virvininkus,
audėjus ir malūnų meistrus bei malūnininkus. Malūnų meistrai turėjo būti gerai
susipažinę su medžiagų savybėmis ir technologija. Malūnai, tobulinami praktiškai,
skatino daugelio mokslo šakų, ypač architektūros, mechanikos, aerodinamikos plėtrą. Malūnų įtaka technikos raidai neabejotina. Vėliau jau mokslas pateikė daug
malūnų patobulinimų.
Malūnuose buvo naudojami svarbiausi ir dabartinių techninių įrengimų elementai: įvairių tipų pavaros (frikcinės, diržinės, sliekinės, grandininės, žvaigždinės,
krumplinės su šulračiais, krumpliastiebiais ir įvairių tipų krumpliaračiais: cilindriniais,
kampiniais, kūginiais, vidinio ir išorinio susikibimo krumpliais), terkšliniai mechanizmai, svertai ir jų sistemos, juostiniai stabdžiai, pleištiniai ir sraigtiniai varžtai,
sraigtiniai keltuvai, kaušiniai ir srieginiai gabentuvai (transporteriai), guoliai, spyruok
lės (plunksninės ir įvijinės). Tokios detalės naudojamos ir dabartinėse mašinose.31
Kamajų miestelio šiauriniame pakraštyje buvo vėjinis malūnas. Spėjama, kad
jo atvaizdas yra Edvardo Mato Riomerio tapyto poeto Antano Strazdo portreto fone.
Paveiksle matosi aukštas kepurinis, ketursparnis su grąžulu apgręžiama kepure malūnas.
Tiksliai yra žinoma, kad Kamajuose buvo medinis ketursparnis su aukštu
pagrindu ir apeigos tilteliu vėjo malūnas, kurio kepurė buvo sukama grąžulu su
suktuvu, o stabdis valdomas svirtimi.32
Juozo Pavarotniko malūnas.33 Šiauriniame Kamajų miestelio pakraštyje, kitoje
Šetekšnos upelio pusėje, ant kalvos dešiniau kelio į Rùdžių kaimą kadaise stovėjo
vėjinis medinis malūnas su dideliais sparnais. Malūno savininkas buvo Juozas
Pavarotnikas (1873–1940), o jo žmona –
Anelija Pavarotnikienė (Žliubaitė) (mirė 31 Žinios apie Rokiškio krašto malūnus, Rokiškio krašto
1970 m.). Jie turėjo du sūnus: Praną 32 muziejaus archyvas, b. 261.
Wieś iliustrowana, 1912, nr. 9.
(1920–1977) ir Juozą (1927–1998).
33
Pasakojo Joana Smalstienė (Pavarotnikienė), gim.
1954 m., gyv. Kamajuose; Jonas Pročkys, gim.
Kai ieškodami pirmojo Kamajų
1924 m., gyv. Kamajuose; Jokūbas Zovė, gim.
malūno pėdsakų 2012 m. vasarą atvy1948 m. Kamajuose, gyv. Vilniuje. Užrašė straipsnio
kome į Rudžių gatvę, sutikome Joaną
autorius.
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Knygnešio ir malūnininko Juozo Pavarotniko laidotuvės. Prie karsto žmona Anelė Pavarotnikienė
(Žliubaitė) ir sūnus Pranas, 1940 m. Iš Kamajų seniūnijos archyvo

Antrame plane už kryžiaus matyti J. Pavarotniko malūnas. Iš K. Trečiokienės albumo

393

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Smalstienę (Pavarotnikienę), buvusio malūno savininko anūko Juozo žmoną. Pasak
jos, paskutinius šio malūno likučius išardė ir užkasė žemėmis, kai buvo dalijami
trihektariai. Malūno vietoje trihektario sklypą paskyrė Jegorovui.
J. Pavarotniko vėjinis malūnas dar stovėjo iki 1964 ar 1965 m., kol apleistas
ir neprižiūrimas sutrūnijo ir sugriuvo.
J. Pavarotnikas su šeima gyveno priešais malūną, kitoje kelio pusėje, buvusiame žydo namelyje Rudžių g. 23. Namelis buvo neįmantrus, paprastas, molinėmis
sienomis, vėliau aptvarkytas, apkaltas dailylentėmis. Anksčiau vyresni žmonės šią
gatvę vadino Pavarotniko gatve, o sodybvietę – Pavarotniko kalnu. Čia dar yra
išlikusi Juozo Pavarotniko sodinta didžiulė liepa ir penkios obelys.
Pirmasis malūno savininkas buvo labai gabus, linksmas ir simpatingas
žmogus. Nors turėjo 0,67 ha žemės sodybvietei ir malūnui, taip pat 1 ha pievų,
žemdirbyste nesidomėjo. Senasis Juozas Pavarotnikas buvo ne tik malūno savininkas, bet išmanė malimo procesą ir staliaus amatą, veldavo veltinius ir milą.
Anksti įsigijo radijo imtuvą, klausydavosi žinių, domėjosi spauda. Kadangi malūne
ir sodybvietėje lankydavosi daug žmonių, tai J. Pavarotnikas spaudos draudimo
metais platino lietuvišką spaudą. J. Pavarotnikas buvo aktyvus visuomenės veikėjas, tarpukario Kamajų valsčiaus tarybos narys.34
Kai Juozas Pavarotnikas 1940 m. mirė, malūną paveldėjo sūnūs, bet malūno
veiklos neperėmė. Po karo malūnas jau neveikė. Kai kurių informatorių nuomone,
jame kurį laiką veikė motoras su generatoriumi, gamino elektrą.
Vyriausias Juozo Pavarotniko sūnus Pranas (1920–1977) nuo pat kolūkio
įkūrimo iki mirties darbavosi kolūkio buhalteriu, buvo labai kruopštus, sąžiningas,
gražios rašysenos, turėjo tris sūnus: Juozą, Joną ir Vidmantą.
J. Zovės ir J. Čypo Kamajų miestelio motorinis malūnas. Malūnas įsteigtas
1925 02 15. Leidimą malūnui veikti Kamajų miestelyje J. Zovė ir J. Čypas gavo
1926 03 17. Malūnas buvo stačiakampio plano 8,52 × 6,25 m dydžio, bendro 7,4 m
aukščio. Pagrindinė malūno transmisija, sukama dyzelinio 30 AG galios variklio,
per valandą sunaudodavo 5 kg žibalo. Variklis patalpintas prišlietoje prie malūno
trijų sienų vienšlaičiu stogu patalpoje. Malūno girnos įrengtos ant dviejų metrų
aukščio pakylos. Grūdai malti užnešami ant pakylos ir beriami į piltuvę. Girnų
patalpoje įrengtas ir 120 × 70 × 110 cm piklius, sukamas nuo pagrindinės pavaros
einančia plokščia diržine pavara.35
Jonas Čypas, grįžęs iš Amerikos, Kamajuose prie aikštės nusipirko namą,
kur dabar yra poliklinika, o kartu su Jonu Zove nusipirko ir malūną, kuris stovėjo
kelio Jūžintÿ link dešinėje pusėje netoli dabar esančios Šūtienės sodybos.
Malūnas buvo medinis, didelis, trijų aukštų, motorinis. Jis nustojo veikti
karo metais, nukentėjęs nuo gaisro, kuris kilo kažkaip nuo motoro. Dar kiek
metų po karo stovėjo neišardytas, dar buvo išlikusios girnos, didelis motoras su
plačiu diržu.
Kai žmones varė į kolūkius, tai
motorą ir girnas perkėlė į kolūkio 34 Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai
ir daraktoriai, Vilnius, 2004, p. 356–357.
malūną, kuris ir dabar tebestovi prie
35
Morkūnas E. J. Malūnai Panemunėlio apylinkėupelio priešais kapines. Tada J. Čypas
se tarpukaryje, Panemunėlis, Vilnius, 2011, d. 2,
p. 118–1120.
dirbo šitame malūne. Kai sugedo gir394
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nos, J. Čypas su broliu nuvažiavo į
Šiaulius ir parsivežė kitas girnas, senąsias pakeitė ir dar ilgai dirbo šitame
kolūkio malūne su Verbiejumi ir dar
su Pročkiu. J. Čypas kolūkio malūne
dirbo ir jau būdamas pensininkas.
Kai prie Kamajų priartėjo frontas, J. Čypo šeima buvo pasitraukusi
į Vabõlių kaimą. Karo metu bomba
numušė J. Čypo gyvenamojo namo
kampą. Po karo J. Čypo šeimos nariams savo namuose gyventi valdžia
neleido, nors jie represuoti nebuvo.
Pokariu namas stovėjo apleistas. Po
dukros vestuvių 1965 m. J. Čypas duk
rai ir žentui siūlė namą remontuoti,
bet jie nepanoro. Vėliau apylinkės valdžia tą sužalotą ir apleistą namo dalį
nugriovė.36
Kamajų dvaro malūnas.37 Kamajų dvaro Juozo Bimbos malūnas
stovėjo Kamajų–Svėdasų kelio kairėje Malūnininkas J. Čypas su dukra Dalia Maryte.
pusėje už 22 metrų nuo važiuojamosios Iš D. M. Maceikienės (Čypaitės) albumo
kelio dalies.
1935 02 05 Juozas Bimba, gyvenantis Kamajų dvare, Finansų ministerijos
Prekybos ir pramonės departamento per Rokiškio apskr. statybos komisiją prašo
„leisti mano įrengtam malūnui veikti ir išduoti atitinkamą leidimą“. Iš prašymo suprantame, kad malūnas įrengtas suremontuotame mūriniame pastate, kuriame seniau
buvusi spirito varykla. Plane – eksplikacijoje nurodoma firmos Ruston 25 AG
galios naftos motoras.
Malūno pastatas vieno aukšto, 26,8 m ilgio ir 11,4 m pločio. Aukštis iki
perdangos 3,8 m. Pastogės naudingas aukštis 2,6 m. Stogas dengtas malksnomis
(gontais) ir skarda. 9 m ilgio gegnės išdėstytos kas vieną metrą, su išilginėmis
pagegnėmis, paremtomis statramsčiais. Plane parodyta transmisijos apsauga ir
laiptai nuo pirmo aukšto grindų iki girnų aikštelės, o iš ten – į pastogę.
Po girnų aikštele įrengta transmisija, kuri per plokščią diržinę pavarą perduoda variklio sūkius kitiems malūno mechanizmams. Pastogėje įrengtas piklius
ir elevatorius pikliui aptarnauti. Pikliaus dėžė 2 × 0,9 × 1,3 m aukščio, o jo apačia piltuvo pavidalo. Iš čia miltai galėjo būti paduodami vėl į elevatorių arba į
maišus. Pastogėje dar įrengtas velenas su ratu, sukamu rankomis, skirtu maišams
virve ar grandine užkelti į pastogę.
Malūne buvo dar daug neišnau- 36 Dalios Maceikienės (Čypaitės), gim. 1941 m. Kamajuose ir ten gyvenančios, pasakojimas. Užrašė
dotos erdvės, todėl 1937 m. J. Bimba
A. Petrašiūnas 2012 08 21.
prašo leisti įrengti malūne valcus, nes 37 Morkūnas E. J. Malūnai Panemunėlio apylinkėse
tarpukaryje..., p. 1120–1123.
Kamajų krašto ūkininkai turi kviečių,
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Duokiškio malūnas. Iš Dalios Barzdonienės albumo

ir galiausiai gauna Prekybos ir pramonės departamento leidimą naudotiems valcams įrengti.
Duokiškio malūnas.38 Po Nepriklausomos Lietuvos žemės reformos sustiprėjus naujakurių ūkiams, Duõkiškio bažnytkaimio ir gretimų kaimų gyventojams
buvo labai reikalingas malūnas.
Mokytojas Matas Tylas susitarė su Vincentu
Broga iš Antåžiegės kaimo Utenos apskrityje, kad
V. Broga pastatytų Duokiškyje malūną. V. Broga su
svainiu Juozu Dalmantu nupirko iš Duokiškio parapijos
30 arų žemės ir pradėjo malūno statybą. Visų pinigų,
reikalingų malūno statybai, šie du vyrai neturėjo, todėl
skolinosi, pardavė 20 ha žemės Antåžiegės kaime, ėmė
paskolą iš banko. Pabaigė malūno statybą, nupirko
malūnui dyzelinį Blakston firmos variklį. Malūne buvo
įrengta kruopinė, du komplektai girnų, piklius, grūdų
maišų užkėlimo mechanizmas. Malūnas pradėjo veikti
1933 m. Dyzelinį kurą varikliui veždavo statinėse iš
Rokiškio geležinkelio stoties arkliais.
Malūnui aptarnauti buvo reikalingi gabūs meistrai ir darbininkai. Taigi malūne kartu su Vincentu
Broga darbavosi Antanas Kudokas, Vytautas Karale- Mokytojas Matas Tylas.
vičius. Čia malti grūdus vežė ne tik duokiškėnai, bet Iš D. Barzdonienės albumo
ir kitų kaimų žmonės. Malūnas darė kruopas, malė
grūdus, pikliavo miltus duonai ir pyragams. Malūne veikė lentpjūvė ir vilnų 38 J. Brogienės ir D. Brogos pasakojimai, Malūno
karšykla. Malūnas davė geras pajamas
dokumentų kopijos, DKCA.
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ir per keletą metų skolos buvo grąžintos. 1938 m.
Duokiškyje buvo įrengtas garo malūnas, mechaninė
dirbtuvė – kalvė. Prieš karą buvo pristatytas dviejų
aukštų gyvenamasis priestatas, sutrūnijusi lentpjūvė
buvo nugriauta 1940 m. V. Brogos malūnas buvo
nacionalizuotas. Karo metais grąžintas V. Brogai.
1949 m. savininkas, nebeišsimokėdamas mokesčių, malūną atidavė Kamajų bendrovei, o nuo 1950 m.
malūną perėmė Duokiškio kolūkis ir naudojo apie
40 metų. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
malūną susigrąžino savininko palikuonis Bronius Broga
ir malūnas vėl veikė iki 1999 m. Karšykla veikė ir
po karo. Čia darbavosi Juozas Vileniškis, vėliau jis
karšyklą persikėlė į savo sodybą Vaine¤kių kaime.
Vėjarodė ant Duokiškio malūno
Kuosių kaimo malūnas. Igno Kielos motorinis su malūno pastatymo data.
malūnas Kúosių kaime įkurtas 1912 m. Malūnas buvo A. Petrašiūno nuotr.
varomas AG galios Perkun firmos naftos varikliu, kuris 2013 07 11
per valandą sunaudodavo 6,5 kg žibalo. Malūnas per
20 darbo dienų po 6 darbo valandas per mėnesį sunaudodavo apie 720 kg žibalo
ir per tą laiką sumaldavo 16 tūkst. kg miltų už 320 litų.
Malūnas stovėjo vieškelio Kamajai – Obeliai dešinėje pusėje apie 950 m
už kaimo. Malūnas – 8 × 8 m dydžio – ir priestatai dengti skarda, stovėjo ant
juostinių akmens mūro pamatų. 1926 m. iš buvusio kepurinio griautinio aštuonkampio malūno palikti tik du aukštai: pirmas – 3,1 m, antras – 3,4 m aukščio.
Šalia malūno 5,4 × 8,8 metro dviejų patalpų motorinės pastatas. Vienoje patalpoje
įrengtas minėtas motoras ir bakas su vandeniu, o lauke už sienos duslintuvas ir
kaminas. Antroje patalpoje įrengta dėžinė milo vėlimo mašina.
Malūno ir motorinės pastatai mediniai, dengti lentomis ir skarda. Pirmame
malūno aukšte įrengta pagrindinė pavara, virš jos ant pakylos įtaisytos girnos,
piklius, puspiklis. Antrame aukšte – kruopinė.
Pagrindinės pavaros ašis sukama plačiu diržu. Atstumas tarp variklio ašies
ir pavaros ašies 5,4 metro. Diržinė pavara suka ir kruopinę antrame aukšte. Girnos sukamos kampiniais krumpliaračiais. Milo vėlimo mašina sukama irgi diržine
pavara nuo pagrindinės pavaros ašies skriemulio. Malūną projektavo diplomuotas
statybos inžinierius Povilas Litas.39
Po karo malūno savininką Igną Kielą su šeima išbuožino ir išvežė Sibiran,
o netrukus malūnas sudegė nuo piktavalių rankų. Vėliau, laukų melioravimo vajaus laikotarpiu, malūno gaisro liekanas ir pamatus kolūkio mechanizmais išardė
ir užkasė.
Kitapus kelio išliko I. Kielos gyvenamasis dviaukštis namas, kuriame po
savininkų tremties į Sibirą kurį laiką
gyveno kolūkio vadovai ir kiti darbuo- 39 Morkūnas E. J. Malūnai Panemunėlio apylinkėse
tojai. Išliko ir ūkinis betoninis pastatas, 40 tarpukaryje..., p. 1116.
Pasakojo Vladas Ruzas, gim. 1947 m., gyv. Kuokuriame kolchozmečiu buvo pieno susių k., ir Aloyzas Misiūnas, gim. 1946 m. Martiniškėnų k., turintis dirbtuvę Kuosių k.
pirkimo punktas.40
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Buvusio malūnininko
Igno Kielos
gyvenamasis namas
Kuosių kaime.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 06 21

Taraldžių malūnas. Salų apylinkės Taraµdžių kaime ant Ílgės upelio įrengta
hidroelektrinė gamino elektrą, kuria aprūpindavo Salų miestelio ir gretimų sodybų gyventojus. Šalia užtvankos buvo ir malūnas. Taraldžių malūnas buvo jau
XX amžiaus pradžioje prieš Pirmąjį pasaulinį karą, bet medinis pastatas sudegė
kilus gaisrui. Buvęs savininkas vokietis Karolis Rupenheitas išvyko į Vokietiją, o
malūnininkas Ramanauskas su šeima laikinai prisiglaudė Naujasodės kaime pas
Kazį ir Eleną Šeinauskus. Po karo apie 1920 metus Taraldžių malūną nupirko iš
Amerikos į nepriklausomą Lietuvą grįžęs Jonas Musteikis ir Juozas Žemaitis. Vėliau
J. Musteikis nupirko ir J. Žemaičio malūno dalį. Atstatant malūną (1921–1923 m.).
Musteikių šeima gyveno namelyje, kur vėliau veikė krautuvė iki paskutinių nepriklausomos Lietuvos metų prieš Antrąjį pasaulinį karą. Kai krautuvėlę panaikino,
ten apgyvendino samdytą malūnininką su žmona. Jau apie 1926 metus malūnas
sklandžiai veikė. Pradžioje malūną varė vandens energija, bet malūne įrengus
antras girnas kruopų gamybai, valcus, lentpjūvę, reikėjo daugiau ir pastovesnės
energijos. Tada buvo įsigytas motoras. Lentpjūvė pjovė rastus, gamino įvairias
lentas ir mažas lenteles stogų dangai.
Malūno pastate buvo įrengtos ir gyvenamosios patalpos. Pagrindinis įėjimas
buvo į bendrą priemenę. Iš jos į kairę – į malūną, į dešinę – į valgomąjį, iš jo
į kampinę patalpą – saloną, iš jo į kairę – miegamasis. Iš valgomojo į kairę –
įėjimas į virtuvę su krosnim ir virykle. Salono ir miegamojo šildymui buvo dvi
kampinės krosnys.41
Jono Musteikio ir Juozo Žemaičio vandens malūnas buvo Taraldžių kaimo
vienkiemyje, Ilgºs upelio, ištekančio iš Salų ežero, dešiniajame krante. Kitame
upelio krante buvo smuklė (karčema).
Malūno projektą sudarė Vytautas Landsbergis, tada dar tik architektūros
studentas. Tai vėliau išgarsėjusio archi41
Pagal Stasės Musteikytės, gim. 1926 m., po Antrotekto, baigusio architektūros mokslus
jo pasaulinio karo gyvenusios Kanadoje, Toronto
Romoje 1925 m., darbas. Malūnas dviemieste, laišką Elenai Šeinauskienei, 2001, vas. 16.
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jų aukštų su prišlieta didžiule turbinine.
Užtvankos pylimas su tiltu. Tilto ilgis
šeši metrai. Važiuojamosios dalies plotis
irgi šeši metrai.
Turbininė dengė kanalą – du
latakus: darbinį ir perteklinį. Vandens
kanalai mūriniai su lytlaužomis. Darbiniame įmontuota Frensio tipo 11 AG
turbina. Malūnas 17 m ilgio ir 10,2 m
pločio. Didžiausias aukštis nuo žemės
iki kraigo 11 m. Pirmo aukšto sienos suręstos iš sienojų. Iš priemenės
į antrą aukštą laiptai palei sieną su
dviem posūkiais ir aikštelėmis juose.
Antrame aukšte grūdų maišų užkėlimo
mechanizmas. Maišai keliami per antro
aukšto grindyse įrengtą liuką.
Vandens jėgos malūnui užteko,
kad vienu metu galėtų dirbti viena pora
girnų ir kruopinė. Pradžioje malūne
ir buvo tik viena pora girnų, vėliau
įrengtos dvi poros girnų, kurių skersmuo 48 coliai arba 122 cm, kruopinė,
valcai, apskritas pjūklas ir dviejų AG
galios elektros generatorius malūnui
apšviesti. Vasarą malūnui vandens
jėgos dažnai trūkdavo, gal todėl ir
buvo įrengtas pagalbinis 35 AG galios
dyzelinis motoras.42
Aukštakalnių malūnas. Sovietinių kolūkių laikais (1951–1989) Aukš-

Buvęs Taraldžių malūno tvenkinys.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21

Taraldžių malūnas. 1969 m. Iš Verksnionių
bibliotekos archyvo (toliau – VBA)

Taraldžių malūno griuvėsiai. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 06 21

42

Morkūnas E. J. Malūnai Panemunėlio apylinkėse
tarpukaryje..., p. 1110–1111.
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takalniuose prie ežero, šalia kelio į Rokiškį,veikė vietiniam Naujo gyvenimo, vėliau
Aukštakalnių kolūkiui priklausęs elektrinis malūnas. Dabar telikę elektros linijos
atramos ir elektros pastotė. Čia malūnininku pirmiausia dirbo Jonas Kaškonas,
vėliau Balys Vaičionis, o trečias ir paskutinis buvo Steponas Juška.
Tas pats kolūkis turėjo darbinių pirštinių siuvimo, šepečių gamybos ir gipso
plokščių gamybos barus.

Kamajų-Nemaniūnų plytinė43
Kamajų-Nemani¿nų plytinė atsirado tada, kai Rokiškio grafui prireikė plytų
dvarų remontui ir bažnyčių statybai. Grafas Daugpilio apylinkėse susirado plytų
gamybos meistrą Emilijoną Afanasjevą. E. Afanasjevas kaip geras plytų gamybos
meistras buvo žinomas visoje Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrityje. Grafas
parsivežė E. Afanasjevą ir įkurdino netoli Kamajų. Davė jam 7 ha žemės sklypą
už Kamajų dvaro šalia kelio į Duokiškį. Gautame sklype E. Afanasjevas pasistatė
plytinę. Dėl jos atsirado ir vienkiemio pavadinimas – Plýtnyčia. Plytų tuo metu
reikėjo naujai statomai Kamajų bažnyčiai. Užsakymas buvo didelis – E. Afanasjevas turėjo pagaminti apie vieną milijoną plytų. Matyt, senasis plytų gamybos
meistras gerai išmanė savo darbą – Kamajų apylinkių senbuviai dar ir dabar jį
mini geru žodžiu. Iš E. Afanasjevo gamybos plytų statytos arba remontuotos ir
kitos bažnyčios: Rokiškio, Debe¤kių, Užpålių. Dalis jo ypatingai gamintų plytų
pažymėtos specialiu spaudu su dvigalviu ereliu.
E. Afanasjevas buvo darbštus, giliai tikintis ir griežtas sentikis (staravieras) –
nerūkė ir negėrė alkoholinių gėrimų, gyveno daugiau kaip devyniasdešimt metų,
niekam neperleido vadovavimo ir neleido keisti nusistovėjusios plytų gamybos
technologijos. Tik po jo mirties, tarpukariu, šį plytų gamybos amatą perėmė jo
sūnus Semionas Afanasjevas. Gal buvo ir daugiau Emilijono palikuonių, bet dėl
plytų gamybos pratęsimo nelabai sutarė.
Semionas pasistatė naują plytinę šiek tiek kitoje vietoje, bet tame pačiame
žemės sklype. Semionas buvo išvykęs į Ameriką uždarbiauti, bet, grįžęs iš Amerikos, tęsė tėvo amatą savo plytinėje. Plytų gamybos technologija buvo nesudėtinga, bet sunki, varginanti. S. Afanasjevas plytų gamybos sezonui samdydavo
pagalbininkus – tris rusus iš Viešintÿ. Molį ėmė iš karjero savo sklype. Lygioje
aikštelėje paklodavo atvežto molio sluoksnį, išlygindavo, o ant viršaus pildavo
sluoksnį smėlio, sudrėkindavo vandeniu, tada vėl molio, smėlio, vandens. Taip
susluoksniuotą palikdavo rūgti. Paskui raugtas molis buvo metamas į duobes
minkyti. Molį minkydavo įrenginys, traukiamas poros ratu einančių arklių. Molio
maišymo duobės buvo didelės. Arkliai eidavo ištisai ir sukdavo ratą, voluodavo
ir minkydavo molį. Arklius periodiškai keisdavo. Arklių poros būdavo kelios ir
dirbo pamainomis. Visi Afanasjevai labai mylėjo arklius ir daug jų laikė.
Išmaišytą, išminkytą molio ir
43
Mackevičienė O. Trumpas kelionės vadovas po
smėlio masę vyrai kraudavo į karučius
Kamajų seniūniją, Rokiškio krašto muziejaus archyvas,
ir veždavo prie stalų ir ten formuodab. 217; Marijos Bočiarovos (1925–2000) atsiminimai,
Zojos Jasiūnienės (Bočiarovaitės), gim. 1953 m.,
vo plytas. Suformuotas plytas džiovinatsiminimai, užrašyti 2012 02 11; Gedimino Kovo,
davo, paskui iš formelių išimdavo ir
gim. 1970 m., atsiminimai, užrašyti 2012 07 12.
sukraudavo į pavėsines, kad skersvėjai
Užrašė A. Petrašiūnas.
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galutinai prapūstų, prinokintų. Sausas plytas kraudavo į dideles degimo krosnis.
Ten jas išdegindavo iki skambėjimo.
Plytų gamybos sezonas prasidėdavo maždaug nuo šventų Velykų, kai tik
atšildavo orai ir trūkdavo iki šalčių. Tais laikais sezono metu sunkų fizinį darbą
plytinėje dirbdavo iki 25 žmonių. Samdytus žmones maitindavo kartu su meistro
šeima. Valgydavo stipriai ir daug. Šeimoje kiekvienas turėjo savo stalo įrankius.
Viską paruošdavo meistro žmona. Ypač atsakingas ir sunkus darbas buvo duonos
kepimas. Duoną kepdavo du kartus per savaitę. Pieno produktai taip pat būdavo
savi, nes šeima laikydavo keletą melžiamų karvių. Mėsos atveždavo iš Kamajų
žydai. Darbininkus maitindavo tris kartus per dieną, o dirbdavo jie nuo aušros
iki sutemos. Meistro namuose būdavo griežta tvarka. Mergaitės talkindavo motinai virtuvėje, melžti karves, ravėti daržus ir kitus darbus, o berniukai privalėjo
darbuotis plytinėje.
Prosenelis Emilijonas Afanasjevas buvo labai stiprus. Kamajų prekymečių
(kermošių), švenčių pasirodymuose kilnodavo savo arklį, laikydamas priekines
arklio kojas sau ant pečių.
Afanasjevų plytinėje plytas pardavinėdavo šimtais – po septynis litus už
šimtą plytų.
Vokiečių okupacijos metais darbai plytinėje sumenko. Po karo S. Afanasjevo
plytinė dar kurį laiką dirbo. Čia dar darbavosi Jonas Afanasjevas, bet, pasikeitus
valdžioms ir tvarkai, savo giminės plytinėje dirbo jau ne sau, o kolūkiui – kol
nacionalizuotos plytinės veikla visai liovėsi. Semionas Afanasjevas, vengdamas
sovietinės valdžios represijų ir tremties, slapstėsi Latvijoje. Paslapčia apsilankęs
Plytnyčios vienkiemyje pamatė, kad plytinė apleista, gamybiniai įrenginiai nuniokoti,
išardyti, pradanginti. S. Afanasjevas sunegalavo, ištiko infarktas. Netrukus mirė ir
jo žmona. Visa Afanasjevų giminė palaidota Užpåliuose, rusų stačiatikių kapinėse.
Vėliau, susikūrus kolūkiams, buvo pastatyta nauja plytinė, buvusioje Vaičiulio
žemėje, bet prastai kontroliuojamos gamybos produkcija buvo nekokios kokybės,
plytos trupėjo, jų niekas nebenorėjo pirkti, todėl ir ši plytinė buvo uždaryta.
Užtvenkus Šetekšnõs upelį, dabar buvusių plytinių vieta užlieta, po vandeniu. Plytinių įranga išmontuota, dalis išvežta į Vikoniÿ plytinę Anykščių rajone.

Duokiškio kooperatyvai. Pieninė
Pokario metais Duokiškis tapo kolūkio centrine gyvenviete. Čia susikėlė
aplinkinių kaimų ir vienkiemių gyventojai, kurių sodybas palietė sovietinės laukų
melioracijos darbai. 1923 m. Duokiškyje buvo 148, 1959 m. – 141, 1970 – 139,
1979 – 167, 1989 – 262, 2003 – 264 gyventojai.44
Pasak ilgametės Duokiškio mokytojos Irenos Janukėnienės, XX a. pabaigoje
Duokiškyje buvo dvi parduotuvės, kultūros namai, mokykla, biblioteka, paštas,
medicinos punktas, bažnyčia. Mokyklą lankė tik penkiasdešimt mokinių. Duokiškio
apylinkėse darbuojasi visame rajone žinomi ūkininkai: Stasys Jasiūnas, Gediminas
Švežikas, Vladas Dulkė, Elena Vygelienė su sūnumis Gediminu ir Rimantu, kurie
verčiasi ir augalininkyste, ir gyvulininkyste, nuosavoje ir nuomojamoje žemė- 44 Misius K. ir kt. Duokiškis, Visuotinė lietuvių enje augina grūdines kultūras: kviečius,
ciklopedija, Vilnius, 2004, t. 5, p. 212.
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Duokiškio pieninės valdyba. Viduryje sėdi kunigas Julijonas Paliukas, 1-as iš kairės stovi
pienininkas Vaitoška. Iš Duokiškio kultūros centro archyvo

miežius, grikius, rapsus, žirnius, sodina bulves ir kitas daržoves. Ūkininkavimo
tradicijos ilgametės.45
Dar 1906 m. ūkininkas Juozas Indriūnas pirmasis apylinkėje įsigijo Alfa Leval
firmos pieno separatorių ir sukamą sviesto muštuvį. Kartu su Gùdiškio dvarininku
Pajėda sviestą veždavo į Da÷gpilį ir net į Petråpilį.
Duokiškis suklestėjo nepriklausomos Lietuvos laikais – įsisteigė kooperatyvai,
pieninė, 1933 m. buvo pastatytas malūnas su vilnų karšykla, kuri veikė dar ir
po Antrojo pasaulinio karo. Tada karšykloje darbavosi Juozas Vileniškis. Vėliau
jis karšyklą persikėlė į savo sodybą Vaine¤kių kaime.
1926 m. kooperatyvas Laimė likvidavosi, bet tais pačiais metais buvo įsteigtas
naujas kooperatyvas Ūkininkas. 1925 m. Duokiškyje buvo įkurta Lietuvos ūkininkų sąjungos pieninė, kuri 1927 m. buvo pertvarkyta į garu varomą, jai buvo
pastatytas betoninių plytų pastatas, sumontuoti garu varomi pieno perdirbimo
įrengimai. 1932 m. pieninės reikmėms buvo įrengtas artezinis vandens šulinys.
Tada iš apdoroto pieno jau čia pat Duokiškio pieninė gamino grietinę, sviestą,
kurį eksportuodavo net į Angliją. Karo metais (prie vokiečių) pieninė gamino
olandiško tipo sūrius. Sviestą medinėse statinėse ir kitą produkciją arkliais veždavo į Rokiškio geležinkelio stotį. Daug metų vežikais dirbo Jonas Binkauskas iš
Nečioniÿ kaimo ir Juozas Puzelis iš Mikni¿nų kaimo.
Įsteigtai Duokiškio pieninei reikėjo patyrusio specialisto. Kunigo Julijono Paliuko pastangomis Duokiškyje atsirado
energingas latvių tautybės pienininkas 45 Baltušytė R. Tas mielas prakeiktas Duokiškis,
Julius Muižniekas. Vėliau paaiškėjo,
Gimtasis Rokiškis, 1999, geg. 19.
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Buvęs Duokiškio
pieninės pastatas.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 11

kad jis yra aktyvus visuomenininkas, mėgsta muziką, groja smuiku, geras organizatorius. Jo pastangomis buvo įkurti pieno supirkimo punktai Juodonysê,
Šãrkiuose, Rauguosê, Gìdiškiuose, Nìtikiškiuose. Į Duokiškio pieninę atsiųsdavo
praktikuotis būsimuosius pienininkus.
Vėliau Duokiškio pieninės gamybos vadovais dirbo Feliksas Nakas, Ramanauskas, Albinas Meliūnas, Stasiškis, Petras Kepalas, Vaitoška. Duokiškio pieninės
veiklai vadovauti buvo išrinkta valdyba.
Tarpukaryje Duokiškio pieninė pagal gamybos apimtį buvo antroji visoje
Rokiškio apskrityje.46
Aš, Eleonora Džiugelienė (Butėnaitė), Duokiškio pieninėje pradėjau dirbti 1941 metais
dar neturėdama aštuoniolikos metų ir dirbau ten aštuonerius metus. Kai pradėjau dirbti,
aš gi dar visai jauna, laibutė pacankė buvau, o ryte penktą valandą jau reikėdavo būti
darbe, priimti pieną. Pieninė buvo gerai mechanizuota: separatoriai, pasterizatoriai, sviesto
muštuvai ir kitokie įrengimai. Priimtą pieną separuodavom, pasterizuodavom, sumušdavom
sviestą, supakuodavom į dėžes ir išsiųsdavom. Sklepuose [rūsiuose] būdavo vonios –
gamindavome varškę, olandiškus sūrius.
Netoliese buvo tokių Binkauskų sodyba, gryčia sena, bet naujos statybai buvo paruošti mediniai rąstai. Kai prasidėjo karas, užėjo frontas, žmonės čia pat iškasė duobes ir
sudėję šituos rąstus padarė bunkerį. Kartą, kai frontas priartėjo, žmonės ir sulindo tan
bunkerin. Bebūdami bunkeryje ir laukdami, kol šaudymas nurims, pamatėm bunkerio angoje
kulkosvaidžio vamzdį. Išsigandom supratę, kad jei pradės šaudyti, pasukios – žmonėms bus
galas, o bunkeryje buvo gal šešios dešimtys žmonių. Suklaupėm visi. Tarp mūsų buvo
tokie Šeinauskai, o su jais rusai duoti ūkininkams pagelbėti darbuose. Šeinauskai su tais
rusais gerai sutarė ir kiti žmonės šituos rusus gerbė, nes jie buvo geri žmonės. Tada jie
bunkeryje pradėjo kalbėti rusiškai, prašyti kad nešaudytų, kad čia, bunkeryje, beginkliai
žmonės. Tai tie išsitraukė kulkosvaidį iš bunkerio angos ir pasitraukė nieko nenuskriaudę.
Rusų buvo duota ir darbams pieninėje, kai tvarkė artezinį gręžinį. O pieninėje vienas
vietinis darbininkas buvo bjaurus. Aš tiems darbininkams ruskeliams duodavau valgyti
gero pieno, varškės, o tas bjaurusis pieną
46
praskiesdavo vandeniu.
DKCA.
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Kai pradėjau dirbti pieninėje, vedėju dirbo Ramanauskas, labai geras žmogus.
Vėliau vedėju buvo toks Feliksas Nakutis, mėgėjas išgerti. Dar vėliau – Juozas Butkys,
labai nuoširdus, geras žmogus. Tada pieninėje dirbdavo gal kokie keturi žmonės, dar buvo
pečkurys, būdavo praktikantų. F. Nakutis apie mane sakydavo: „Čia va mūsų galva, ana
viską sutvarkys.“
Pokario sovietmečiu dirbantieji gaudavom aprūpinimo normas mėnesiui: du kiaušinius, pusę kilogramo sviesto, tris kilogramus kukurūzinių miltų, penkis kilogramus rugių.
Pieninėje būtume galėję pavalgyti – grietinės, sviesto yra, bet kai neturi duonos – vis
tiek blogai.
Paskutiniu metu pienininkas buvo Stasiškis, anksčiau dar Petras (?) Kepalas.
Smetoniniais prieškario metais pienininku dirbo Vaitoška, o Meliūnas tik, kai kurį
nors išleisdavo atostogų.
Kai karo pabaigoje slapstėmės bunkeryje, kai kurios moterys išeidavo gyvulių apžiūrėti. Tada Duokiškyje buvo vokiečiai. Kartą moterys kariškius pasveikino vokiškai, o
tie atsiliepė rusiškai – zdravstvuite. Išsigando moterys, kad apsiriko. Tuomet jas išgelbėjo
biežancai [karo pabėgėliai rusai].
Po karo pieninėje pagamintos varškės niekur neišveždavo. Kas norėjo, čia ir galėjo
nusipirkti. Pieninė gamino dar ir sviestą, ir sūrius. Kai atsirado Lietuvos partizanai,
būdavo jie naktį atvažiuoja ir išsiveža sūrius. Pienininkai skubėdavo pagamintą sviestą
išvežti, nebelaikyti pieninėje naktį, kad vakare ar naktį atvažiavę partizanai neberastų.
Pieninė savo produkciją veždavo arkliais. Duokiškyje buvo toks Broga, kuris turėjo arkliuką.
Apsilankę pas jį miškiniai reikalaudavo paslaugos, sakydavo: pasikinkyk arklį, reiks pavežti.
Kartą miškiniai pasivarė Brogą pavežti juos link Netikiškių, o pakeliui pasaloje buvo kiti,
laukiantys skrebų, ir neišsiaiškinę, kas važiuoja, pradėjo šaudyti į vežimą. Broga išsirito
iš ratų ir liko gyvas. O kartu važiavusį Svėdasų gimnazijos mokytoją Vytautą Džiugelį,
gim. 1923 m., nušovė. Paskui suprato, kad susišaudė su savais.
Kartą pieninės darbininkai eksperimento tvarka ir savo iniciatyva iš pasukų ar
išrūgų pasidarė šampano.
Pieninės pastate buvo patalpos, kur valdžia leisdavo gyventi pieninės darbininkams. Ten kurį laiką gyveno pieninės sargo Vilaniškio šeima, pečkurys, kurio pavardės
neprisimenu, dar gyveno Kvedarai. Pieninės pastate po karo gyvenau ir aš, kai neturėjau
kur kitur gyventi. Čia gyvendama kartą išgirdau: darda ratai, miškiniai atvažiavo sūrių.
O tada pienininkas buvo Stasiškis ir jis gyveno čia viršuje, antrame aukšte. Prikėlė ir
mane. Išsigandus drebu. Vienas miškinis ir sako: „Tai ko čia drebi, bijai? Nebijok, mes
turim vaistų nuo baimės.“ O pienininko žmona spiegia: „Jūs mano vyrą pražudysit.“ Tai
miškinis ir jai sako: „Nusiramink, ponia, eik miegot – arba mes turim vaistų.“
Tokiais atvejais pienininkas visada keldavo ir mane. Ką daryti – eidavau. Miškiniai
reikalaudavo, kad pienininkas atrakintų patalpas, kur sudėti sūriai. Pabūdavau, kol jie
susikraudavo sūrius ir išvažiuodavo. Pienininkas norėdavo, kad būčiau liudytoja, jog sūrius paima prievarta. Vieną rytą pakavau ką tik sumuštą sviestą, pritrūkau dėžių, nuėjau
atsinešti, žiūriu – atvažiuoja, matosi lietuviški ženklai, girdžiu: „Labas, sesute lietuvaite.“
O man dėžė iš rankų šlept ant žemės. Išsigandau. Ką gali žinot, kas toliau bus? Gal iš
kitos pusės pasirodys stribai? Tą kartą paėmė visą sviestą, bet paskui pusę dėžės sviesto
paliko, paliepė: šitą atiduok darbininkams, išdalink. Kaipgi pienininkas atiduos – sužinos
valdžia, apkaltins bendrininkavimu su „banditais“.
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Salų žemės ūkio kooperatyvo nariai. Iš Salų bibliotekos archyvo

Kitą kartą miškiniai piktai išbarė pienininką, kad jis neįvykdė jų paliepimo, neišdalijo sviesto darbininkams.47

Kooperatinė bendrovė Dirva Salose
Tarpukario metais Salų miestelyje veikė kooperatinė bendrovė Dirva, kuriai
vadovavo Antanas Kandroška (1897–1968), veikė didelė garinė pieninė. A. Kandroška
prieš Pirmąjį pasaulinį karą lankė progimnaziją ir pagal to meto visuomenės išsilavinimą buvo laikomas apsišvietusiu žmogumi. Tarnavo nepriklausomos Lietuvos
kariuomenėje. 1924 m. vedė ir tapo ūkininku. Dalyvavo atsikuriančios valstybės
veikloje. 1941 m. kaip tautininkų ir šaulių organizacijų narys buvo įtrauktas į
tremiamųjų sąrašą ir tik laimingo atsitiktinumo dėka išvengė tremties į Sibirą.
Prieškariu buvo kooperatinės bendrovės Dirva vadovu. 1941–1944 m. dirbo Salų
pieninės vadovu. 1945 m. prasidėjo sovietinės okupacijos skleidžiama pilna pjudymo ir neapykantos, brolžudiška politika. 1947 m. vasario 2-osios naktį piktavaliai
sudegino A. Kandroškos sodybą. Laimė – šeima nenukentėjo. 1947–1949 m. A. Kandroška dirbo Kamajų žemės ūkio bendrovėje, o 1949 m. rudenį persikėlė gyventi
į Salas, įsidarbino Salų pieninėje paprastu darbininku, o vėliau – kiemsargiu. Tuo
pačiu laiku darbavosi uogų, vaisių, sraigių ir antrinių žaliavų supirkinėtoju. Visą
gyvenimą pragyvenimui užsidirbdavo savo galva ir rankomis. Senatvės pensijos
nesulaukė, nes tuo metu darbininkams
47
Eleonoros Džiugelienės (Butėnaitės), gim. 1923 m.,
ir valstiečiams skiriamos pensijos buvo
atsiminimai. Užrašė A. Petrašiūnas ir straipsnio
labiau pajuoka, negu pragyvenimo seautorius.
48
Informaciją raštu 2012 m. pateikė Aldona Kand
natvėje užtikrinimas.48
roškaitė, gim. 1929 m.
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Durpių kasėjai prie Dviragio ežero. Iš Onos Mekuškienės albumo

Durpynas prie Dviragio ežero
Salų apylinkėje veikė durpynas, jo veiklai vadovavo Jonas Balaišis iš
Urliÿ kaimo. Jonas Balaišis mokėjo skaldyti akmenis, gamino betoninius kapų
paminklus, turėjo didelį dyzelinį variklį Blakston ir durpių presavimo agregatą.
Šiaurinėje Dviragio ežero pakrantėje organizavo durpių gamybą, kuri tęsėsi, kol
Salų ežere sukeltas vanduo durpyną užliejo. J. Balaišis mirė 1979 m. apie 80 metų
amžiaus.
Pagal Juliaus Daminausko pasakojimą49, durpynas Salose prie ežero veikė
jau seniai. Tikslios durpių gamybos datos neprisimena, bet apie 1949 m. tai jau
tikrai dirbo. Durpių presavimo aparatą varė dyzelinis variklis Blakston. Keturi
vyrai kasdavo durpes ir mesdavo jas iš duobės, kiti keturi vyrai pasimainydami
mesdavo durpes į presą. Prie preso sėdėdavo moteris, kuri ant padėtų lentų kapodavo suspaustą masę į 1,2 metro gabalus – briketus. Dvi moterys tuos briketus
sudėdavo į karučius vienu ratu. Dar keturi vyrai stumdavo karučius per durpyną
iš lentų padarytu taku į pievas. Dvi moterys iškeldavo padėklus su briketais ir
sudėdavo ant pievos. Kai durpių briketai apdžiūdavo, juos apversdavo ant kitos
pusės. Išdžiūvusius briketus sukraudavo nedidelėmis krūvelėmis, suskersuodami
kaip malkas. Visiškai išdžiūvusius briketus suveždavo į didelę krūvą. Žiemą
durpių briketus mašinomis gabendavo prie Salų pieninės ir sukraudavo į pašiūrę
(šapą). Durpyne dirbo Jurgis Bukauskas iš Kamajų, Kazys Kilas, Petras Kilas, Bronius Kilas, Julius Daminauskas, Rimas
Baltakys, Algis Čepukas. Moterys buvo 49 Pasakojo Julius Daminauskas, gim. 1937 m., gyv.
daugiausia iš anapus Šetekšnos upės: iš
Salose. Užrašė Rasa Kalnietienė 2013 04 13.
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Adomýnės, Mieli¿nų kaimų (Kupiškio r.). Dirbo ir salietė Gečiūtė. Mašinistu dirbo
Jonas Mikėnas, jis prižiūrėdavo visus mechanizmus. Darbo užmokestį mokėdavo
pieninė. Kiek mokėdavo – neprisimena.

Jono Karvelio duonos ir riestainių kepykla50
Tarpukariu Kamajuose veikė Jono Karvelio duonos ir riestainių (baronkų)
kepykla. Pirmąją kepyklą J. Karvelis įkūrė name prie aikštės, išsinuomojęs patalpas
iš Baltuškos. Tas namas buvo šalia dabar veikiančios ne maisto prekių parduotuvės.
Jonas Karvelis (1900–1941) gimė Utenos apskr., Debe¤kių vls., Síndrių k.
Buvo aktyvus, visuomeniškas žmogus, Lietuvos valstybės patriotas. Nuo 1919 m.
birželio mėn. iki 1921 m. spalio mėn. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo
Klaipėdos išvadavimo kovose. 1928 m. lapkričio 23 d. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu Nr. 1358, gavo 12 ha žemės Debeikių vls.,
Lipšiÿ k. Čia prie upelio buvo pasistatęs gražų namą.
Baigęs karinę tarnybą gavo teisę laikyti ginklą. Jį ir nešiodavo. Dar buvo
išvykęs į Amêriką, Brazíliją, ten pramoko kalbų ir pasisėmė verslo idėjų. Pirmą
kartą Amerikoje buvo su tėvu ir su seserim Karolina, kuri pasiliko gyventi Čikagoje su tėvu Vincentu Karveliu, vėliau ištekėjo ir tapo Kisieliene. Brazilijoje
susirgęs drugiu, Jonas Karvelis nesugebėjo grąžinti
paskolos, žemę kaip užstatą prarado varžytinėse, o
vėliau tam pačiam pirkėjui pats pardavė ir sodybą.
Grįžęs į Lietuvą J. Karvelis buvo vienas iš pirmųjų
kooperatyvų kūrėjų Lietuvoje. Visada domėjosi politika.
Gyvendamas Kamajuose, vienas iš nedaugelio turėjo
radijo imtuvą, Lietuvos vėliavą.
Kaip Lietuvos kariuomenės savanoris buvo kviečiamas į valstybinių švenčių minėjimo renginius ir
susitikimus su Lietuvos valstybės prezidentu A. Smetona Kaune. Tokioms progoms turėjo gražią uniformą.
J. Karvelio giminėje buvo ir daugiau iškilių
asmenybių: pusbrolis Balys Karvelis (1911–1996) buvo
konstruktorius aviatorius, pirmojo lietuviško sklandytuvo BK1 Vanagas ir kitų BK sklandytuvų autorius,
apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu (1993 m.); Verslininkas, visuomenininkas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino me- Jonas Karvelis (1900–1941).
daliu (1995 m.), Lietuvos nusipelniusio konstruktoriaus Iš Kamajų seniūnijos archyvo
ženklu (1987 m.). Kitas Jonas Karvelis
(1877–1980) – užtvankos ir malūno ant 50 Janinos Ciganienės (Karvelytės), gim. 1925 m.,
atsiminimai, Lietuvos aidas, 2011, bal. 16; Sofijos MasŠventosios upės Anykščiuose statytojas
koliūnienės (Karvelytės), gim. 1935 m. Kamajuose,
ir verslininkas. Kartu su kitais daliningyv. Vilniuje ir Birutės Vilmanienės (Ciganaitės),
gim. 1957 m. ir gyv. Vilniuje, atsiminimai, užrašė
kais jis valdė ir eksploatavo malūną
straipsnio autorius; Kirlys J. Kas gi tas Jonas
ir elektrinę prie užtvankos, dar turėjo
Karvelis, Lietuvos aidas, 2008, bal. 16; pažyma apie
Joną Karvelį, Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1,
lentpjūvę ir milo vėlyklą, o po jų naap. 45, b. 141, l. 2, 3, 14–19; pažyma apie Jono
cionalizavimo 1940 m. dirbo įmonės
Karvelio tarnybą Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos
direktoriumi. Jo žmona, garsi to meto
centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 3, b. 1565.
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Kur dabar medžių
guotas, ten buvo
J. Karvelio barankinė.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 13

operos dainininkė Ona Karvelienė (Zabielaitė) (1899–1955), Vilniaus konservatorijos
ir Tallat Kelpšos muzikos mokyklos dėstytoja, docentė.
Jonas Karvelis, Kamajuose pradėjęs verslą, išsinuomotose patalpose įrengė
kepyklą, kepdavo duoną ir keleto rūšių riestainius, didesnius ir mažesnius, paprastus ir pagardintus aguonomis ar kitais priedais. Riestainiams kepti iškart užmaišydavo maišą kvietinių miltų. Tešlą išminkydavo ant didelio skarda aptraukto
stalo, prajodami kartimi, pritaisyta virš stalo ant spyruoklių. Duonai ir riestainiams
kepti J. Karvelis samdė du vyrus ir vieną moterį. Iškeptą duoną ir riestainius čia
pat ir pardavinėdavo.
J. Karvelis Kamajuose turėjo arklį su vežimu ir pats išvežiodavo pagamintą
kepyklos produkciją į parduotuves ne tik Kamajuose, bet ir kituose miesteliuose,
pasiekdavo net Panemunºlį, Sv¸dasus ir J¿žintus. Plėsdamas verslą, turėjo kepyklą
ir biliardinę Svėdasuosê. Tikėdamasis daugiau pirkėjų, sumanė kepyklos verslą
perkelti arčiau geležinkelio, į Panemunėlį. Kamajų kepyklą perleido Gaidžiui, atidarė valgyklą Obelių miestelyje. Tačiau J. Karvelis Panemunėlyje nepritapo, verslas
laukiamų rezultatų nedavė ir jis apie 1939 metus grįžo į Kåmajus.
Dideliame A. Baltrūno name šalia bažnyčios, kur jau buvo žydo metalo ir
metalo dirbinių parduotuvė, J. Karvelis išsinuomojo penkis kambarius: du kambarius paskyrė šeimai gyventi, o kituose vėl įrengė kepyklą ir parduotuvę. Čia
žmonės vėl galėjo nusipirkti duonos ir riestainių, išgerti arbatos.
Tuo pat metu tebeveikė ir pirmoji kepykla, kur Gaidys kepė tik duoną.
J. Karvelis ir antrojoje kepykloje suorganizavo ne tik duonos, bet ir riestainių
kepimą ir pardavimą. Kurį laiką (dvejus ar trejus metus) Kamajuose veikė dvi
kepyklos. Gaidys maloniai bendravo su J. Karveliu, bet vėliau ar dėl konkurencijos, ar dėl požiūrio į visuomeninę veiklą bendravimo nuotaikos atvėso, atsirado
priešiškumas.
J. Karvelis buvo visų įvykių sūkuryje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui,
kai buvo suorganizuota Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, J. Karvelis Kamajuose netoli
savo namų prie aikštės iškėlė Lietuvos vėliavą. Kartu su kitais Kamajų patriotais
buvo suimtas ir uždarytas daboklėje, kuri buvo netoli pirmosios kepyklos, kitoje
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to paties kiemo pusėje. J. Karvelio dukra Janina nešiojo jam maisto. Daboklės
sargas sakė, kad ir ją reikia čia uždaryti. 1941 06 25 Kamajų sovietinė valdžia
gavo komandą ir rytą skubiai pasitraukė iš Kamajų. Daboklės sargas, nesulaukęs
jokio nurodymo, apie pietus atrakino daboklę ir visus suimtuosius paleido. Dar
nesuspėjus jiems išsiskirstyti iš Rokiškio į Kamajus atvažiavo du sunkvežimiai
bolševikų budelių daryti tvarkos. J. Karvelis ir dar keli Lietuvos patriotai, nesitikėję, kad sovietiniai tvarkdariai gali sugrįžti, nespėjo pasislėpti ir buvo sušaudyti.
Janina Karvelytė, eidama aplankyti tėvo, rado jį gulintį netoli pirmosios kepyklos
kruviną, sudraskytu švarku, su žaizda smilkinyje. Grįždama namo, praeidama pro
aikštėje stoviniavusį vietinį, prijaučiantį bolševikams, įsiminė jo pasakytą frazę:
„Gana bus „karveliui“ kviečius lesioti.“
Sovietiniai „tvarkdariai“ turėjo atsivežę į Kamajus degalų ir prieš pasitraukdami norėjo Kamajus padegti, bet viena lietuvė komjaunuolė, rodos, Zita (pavardė
nežinoma) iš didelės šeimos, maldavo nedaryti gaisro, nes miestelyje yra daug
mažų vaikų. Tada bolševikai, padedami vietinių ir kareivių, ėjo į valstybines įstaigas, laistė dokumentus degalais, kimšo į krosnis ir degino. Neprižiūrima ugnis
vis dėlto sukėlė kelių pastatų gaisrus.
Po J. Karvelio žūties be maitintojo liko žmona Teklė Karvelienė (Matelytė)
(1905–1980) ir penki vaikai: Janina (gim. 1925 m.), Palmyra (gim. 1931 m.), Aloyzas
(gim. 1934 m.), Sofija (gim. 1935 m.), Rimantas (gim. 1939 m.).
Kepykla, likusi be pagrindinio organizatoriaus ir dėl valdžios suirutės, liovėsi
veikti. J. Karvelio šeimą prislėgė vargas ir skurdas. Įsigalėjus vokiečių okupacinei
valdžiai, J. Karvelio našlė Teklė vietinės valdžios pasiūlymu viena pati pradėjo
kepti juodą duoną, kurią pagal valdžios korteles išdalydavo tik Kamajų miestelio
gyventojams. Po vyro žūties metinių Teklė Karvelienė su vaikais persikėlė gyventi
į tėviškę Debeikių vls. Kalvìlių k., palikusi Kamajuose visą namų ir kepyklos turtą.
Karo pabaigoje, frontui priartėjus prie Kamajų, rusų artilerija apšaudė
Kamajų bažnyčios bokštuose įsitaisiusius vokiečių šaulius, apgriovė bažnyčios
bokštus, sugriovė gretimus pastatus ir J. Karvelio nuomotas patalpas. Pradingo
visas paliktas turtas.
Netekties ir skurdo išsekinta Teklė Karvelienė pasiligojo, prarado dvasinį
stabilumą ir kančiose mirė 1980 m.

Nepaklusęs sovietinei prievartai
Visoje Salų apylinkėje tik viena valstiečių Jono ir Uršulės Kancevičių šeima
Petrõšiškio kaime netapo nei kolūkio, nei tarybinio ūkio nariais – liko individua
lūs žemdirbiai.
Siuvėjas Jonas Kancevičius ir neturtinga našlaitė Uršulė Bučytė susituokė
1925 m. Po vedybų Kancevičių šeima gavo iš dvaro 2 ha žemės, pasistatė trobą,
kuri tuo metu (apie 1927 m.) buvo gera ir kurią net aplankė Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, atvažiavęs mašina su palyda. Prie namo sustoja, ateina į
namą, kuriame tik namine paklode uždengtas medinis stalas ir suolas. Pasikalba,
paklausinėja keletą minučių ir išvyksta. Toliau gyvenimas eina vienodai. Kas
dveji metai padaugėja šeimynos – iš viso septyni vaikai. Šeima užsiima namų
ūkiu, augina daržus, laiko karvę, kiaules. J. Kancevičius pabaliuose ir raistuose
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pjauna žolę, ruošia šieną. Be žemdirbystės, J. Kancevičius siuvo drabužius,
kailinius, kepures, užsiėmė pustyklių
gamybos verslu, vėliau įsigijo elektrinį
malūną, teikė paslaugas kitiems. Šeima
vertėsi sunkiai.
Tėvas Jonas Kancevičius buvo
labai reiklus darbui, žodžiui, tikėjimui, sąžiningumui, atsakingumui. Nors
pinigų turėdavo, mažai ką pirkdavo.
Atrodo, kad taip buvo daroma sąmoningai, kad vaikai patys išmoktų viskuo J. Kancevičiaus pustyklių degimo krosnis.
pasirūpinti.51
A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 25
Kamajuose 2013 m. birželio 15
d. kalbinta Zosė Meiluvienė tai patvirtino ir pridūrė: „Taigi tie Kancevičiai gamino
pustykles“. O Salose aplankyta Danutė Kancevičienė 2013 m. liepos 25 d. papasakojo, kad Jonas Kancevičius buvo jos vyro Gintauto tėvo brolis ir lankydavosi
pas juos, kai jie 1971 m. įsikūrė gyventi Salose:
„Toks nedidukas, simpatiškas senukas su ūsais, žilas. Tada jis jau mažino tą pustyklių
verslą – amžius ir sveikata jau stabdė. Jų namai dar tebėra prie pat asfaltuoto kelio link
Petrošiškio dvaro. Gyvenamasis namas su langinėm, kieme betoninis kryžius, gandralizdis. Sodyba jau parduota svetimiems, kurie ten negyvena, nyksta prastai prižiūrima.“52
Informaciją apie Jono Kancevičiaus šeimą ir pustyklių dalgiams galąsti verslą
papildė Kancevičių sodybos kaimynas Rimantas Petronis:
„Čia Petrošiškio kaimas, o ten, kur tolumoje matosi sodybos, tai buvo Vaboliai. Dabar
pervadinta – Gyviais. Jono Kancevičiaus buvusią sodybą dabar nupirko va tos sodybos
savininkas. Kancevičius turėjo 2 ha žemės. Šalia jo sklypo buvo keliukas, nes už raisto
gyveno eigulys. Pokariu Kancevičiaus šeimai nestojus į kolūkį, jiems buvo palikta 15 arų
žemės. Kolūkiečiams duodavo 60 arų dirbamos žemės. Su seserim buvome dvynukai, dar
būdami vaikai, ateidavome į Kancevičių sodybą, tai J. Kancevičius pabendraudavo, nulipdydavo kokį kiškiuką ar kokį kitą žaisliuką, buvo meniškas žmogus.“53
Einame prie J. Kancevičiaus pustyklių degimo krosnies apie 200 m nuo
sodybos kiemo. Lauko pakraštyje R. Petronis rodo:
„Čia buvo pabalys, o čia raistas. J. Kancevičius čia išpjaudavo žoles šienui. Paauglius vaikus samdydavo, kad išgrėbtų
ir išneštų žoles iš raisto. Mokėdavo
1963–1965 metais pusantro rublio už
dieną. Ten tarp žolių matyti išlikusi
visa krosnis.“54

Birutės Gudaitienės (Kancevičiūtės) informacija
raštu.
52
Pasakojo Danutė Kancevičienė, gyv. Salose. Užrašė
straipsnio autorius.
53
Rimanto Petronio, gim. 1954 m. ir gyv. Petrošiškio k., pasakojimas. Užrašė straipsnio autorius
2013 07 25.
54
Ten pat.
51
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Aukštame piktžolyne surandame
tikrai gerai išsilaikiusį storą betoninį
žiedą, šiek tiek užverstą žemėmis, primestą butelių, skardinių, stiklo duženų
ir šiukšlių. Kad galėtume krosnį apžiūrėti ir nufotografuoti, išmindžiojame
dilgėles ir kitų piktžolių stagarus. Pati
krosnis ovalo formos, visose keturiose
pusėse buvę durelės, ariant užverstos
žemėmis.
J. Kancevičius pustykles darydavo iš vietinio šlyno ir smėlio, kuriuos
imdavo ne savo sklype, bet netoliese
laukuose. Tinkamas smėliukas turėjo
būti tik labai labai smulkus. Atsiveždavo arkliniu vežimu. Sumaišydavo ir
išminkydavo arkliu. Pustykles nulipdydavo rankomis be jokių formelių,
džiovindavo atskirame pastatėlyje. Kai
J. Kancevičius mirė, jo palikuonys leido
R. Petroniui tą pustyklinės pastatėlį išardyti kurui. Džiovindavo ir namuose,
kamaroje, kur buvo duonkepė krosnis. R. Petronis rodo kaimyno J. Kancevičiaus
Tą krosnį specialiai pakūrendavo. Prie gamintas pustykles dalgiams galąsti.
degimo krosnies išdžiūvusias pustykles A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 25
atsiveždavo vežėčiomis arkliu. Krosnį
kūrendavo iš visų keturių pusių. Pustykles kraudavo iš viršaus, kryžiuodamas
dėdavo vieną ant kitos. Tris paras pustykles kaitindavo degimo krosnyje. Išdegintas peržiūrėdavo, atrinkdavo. Be jokių trūkumų pustykles veždavo į Rokiškio
ir Utenos turgus parduoti. Ne visos pustyklės po degimo būdavo kokybiškos,
dalis sutrūkinėdavo, aptrupėdavo. Nekokybiškų į turgų neveždavo – išdalindavo
kaimynams. Pardavinėjo už 20 sovietinių kapeikų. Pustyklėms nuvežti į Uteną
samdydavo mašiną. Pirma jas pasidėdavo pas pažįstamą žmogų. Turgaus dieną
pats nuvažiuodavo autobusu. Į Rokiškio turgų nusiveždavo pats.55

Keramikos dirbinių įmonė Violė56
1998 m. Salose pradėjo veikti Igorio Kovalevskio keramikos dirbinių įmonė
Violė. I. Kovalevskis keramiko veiklą pradėjo daugiau kaip prieš dvidešimt metų
Panevėžyje, pasak jo paties, iš smalsumo. Pradžioje gaminti indus iš molio buvo
tik pramoga, bet vėliau eksperimentai virto rimta verslo veikla. Prieš dešimt
ar daugiau metų metalų technologijos inžinierius savo veiklą perkėlė į 55 Ten pat.
Salų miestelį Kamajų seniūnijoje, prie 56 Mikšiūnas G. Parama nagingam meistrui padėjo
įgyvendinti planus, Lietuvos žinios, 2012, rugs. 21;
Dvíragio ežero. Įsikūrė buvusio žemės
pasakojo Igoris Kovalevskis. Užrašė Rasa Kalnietienė
ūkio technikumo patalpose. Įgytos meir straipsnio autorius 2012 m.
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talų technologo profesinės žinios pravertė. Molio dirbinių gamybai reikalingus
įrankius, prietaisus ir savo konstrukcijos stakles jis pasigamino pats. Įdarbino
dar kelis vietinius žmones ir rimtai užsiėmė mėgstama keraminių indų gamyba.
Pagrindinė jo įmonės produkcija – buities gaminiai: indai, lėkštės, ąsočiai, puodynės, vazos, vazonai gėlėms ir kita. Kaip sako pats keramikas, įkvėpimas kurti
naujus gaminius dažniausiai ateina žiemą, o vasarą I. Kovalevskis keramiko amato
moko kitus. Įmonės pagamintą produkciją parduoda mugėse ir parodose. Didelių
rinkų sudominti neketina, nors dalį vazonų gėlėms parduoda prekybos centrams.
Mugėse savo gaminiais Igoris mėgsta prekiauti pats, bet padeda ir šeimos nariai,
ir kiti įmonės darbuotojai. Verslininkas įsitikinęs, kad dabar gaminami keraminiai
gaminiai yra patvaresni negu gaminti praėjusiame amžiuje. Dalis jo gaminių yra
įvertinti tautinio paveldo sertifikatais.
Molinių indų gamybai įmonė naudoja molį iš Žemaitijos Kurš¸nų miestelio
apylinkių, nes vietinis molis keramikos gaminiams netinkamas. Gamybos procesas nėra paprastas. Žiedimo staklėmis Igoris dirba pats ir keli vietiniai. Nužiestą
gaminį pirmiausia reikia džiovinti, paskui dar apie dešimt valandų kaitinti specia
lioje krosnyje, vėliau dar beveik parą aušinti ir galiausiai dengti glazūra, puošti.
I. Kovalevskis didžiausiu savo autoritetu ir mokytoju laiko garsų tautodailininką, uteniškį Vytautą Valiušį. Verslininkas pasidžiaugė, kad ir smulkiems
kaimo verslininkams buvo sudarytos galimybės gauti paramą veiklos plėtrai bei
modernizavimui ir tikisi, kad tokios galimybės išliks.

Pramonė Aukštakalniuose
Individuali Vytauto Smalsčio įmonė.57 Aukštåkalnių kaime, vietinių žmonių
dažnai vadinamu Kamajų seniūnijos pramonės rajonu, jau antrą dešimtį metų
veikia individuali Vytauto Smalsčio (gim. 1957 m.) įmonė. Pirmaisiais atkurtos
Lietuvos nepriklausomybės metais V. Smalstys bandė užsiimti žemės ūkio veikla,
bet lūkesčiams nepasiteisinus, savo veiklą sukoncentravo į medžio apdirbimą.
Buvusiose Naujo gyvenimo kolūkio techninių dirbtuvių bei fermų patalpose sukomp
lektavo įrengimus ir apie 1995 m. buvo pradėta medžio apdirbimo veikla: rąstų,
keturkampių rąstų (brusų) ir lentų pjovimas, frezavimas ir obliavimas, džiovinimas,
klijavimas ir tekinimas, medinės taros ruošinių gamyba, statybinių – dailidžių ir
stalių dirbinių gamyba, bendroji pastatų ir inžinerinių statinių statyba. Miško medžiagos gauna iš užsakovų, dalį perka iš miško savininkų arba medienos ruošėjų.
Medienos apdirbimo įrenginius ir stakles konstravo, pasigamino ir pritaikė
pats V. Smalstys su vietiniais meistrais, suvirintojais, elektrikais, šaltkalviais.
Teikdama paslaugas užsakovams daugiausia iš jų medžiagos, V. Smalsčio
įmonė apdirba vidutiniškai 500 m3 medienos per metus. Iš rąstų pjauna lentas,
gamina grindų lentas, dailylentes, tarines lentutes, keturkampius rąstus (brusus),
gegnes, frezuoja rąstus ir kitus pastatų elementus, komplektuoja frezuotų rąstų
gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų karkasus išsivežti arba surenka juos stovėjimo
vietose. Gamybos procese nuolat užimti apie dešimt žmonių.
Produkciją pagal užsakymus realizuoja Lietuvoje, kartais eksportuoja ir 57 Pasakojo Vytautas Smalstys, gim. 1957 m., gyv.
Aukštakalnių k. Užrašė straipsnio autorius 2013 07.
į užsienio šalis Europoje ir net Afrikoje.
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2012 m. žiemą Vytautas Smalstys kartu su kitais bendraminčiais iš užsilikusių sovietmečio kolūkinių įrengimų sukonstravo ir pagamino slidininkams kelti
skirtą keltuvą. Tam pritaikė 4,5 arklio galios benzininį variklį, kuris anksčiau buvo
naudojamas karvių melžimo aparatų veiklai, traktoriaus Belorus ratą ir reduktorių,
naudotą karvidėse mėšlo šalinimo įrangai. Įsigijo 400 metrų ilgio virvę, prie jos
pritaisė laikiklius įsikibti žmonėms, sukomplektavo kitus reikalingus dalykus ir
sumontavo 175 metrų keltuvą slidininkams ant kalno užkelti ūkininko Vido Dulkės žemėje. Vienu metu keltuvas gali kelti į kalną penkis žmones. Kalnas dabar
priklauso keturiems bendraturčiams. Įrenginiui nereikia specialios priežiūros, o
kad veiktų vieną valandą, jam reikia vieno litro benzino. Daugiausia slidinėjimo
mėgėjų susirenka savaitgaliais po pietų ir slidinėjama iki sutemų, o geru oru
įrenginys veikia ir šiokiadieniais.
„Statėme sau, bet ateina ir kaimynai, tad slidinėjame visi“, – sakė keltuvo konst
ruktorius ir statytojas Vytautas Smalstys.
Kamajų seniūno pavaduotojas Algirdas Bernotas gyrė aukštakalniškius išradėjus ir jų iniciatyvą, suteikusią žmonėms džiaugsmo.58
Individuali Josifo Paško įmonė.59 Analogiškai veikia ir V. Smalsčio kompaniono Josifo Paško individuali įmonė, kuri naudojasi tais pačiais rėminiu ir juostiniu
gateriais, medžio pjovimo, obliavimo, frezavimo, tekinimo ir kitais medienos apdirbimo įrengimais, džiovykla ir medienos apdorojimo skystais preparatais rezervuaru. Įmonės veikla, gaminama produkcija ir darbo jėgos užimtumas priklauso
nuo gaunamų užsakymų. Gamybos procese užimti vidutiniškai dešimt žmonių.
Aukštakalnių kaime medžio apdirbimo veiklą vykdo dar viena įmonė – UAB
Medrokis. Šios bendrovės veiklos pradžia 1994 m. Bendrovės steigėjas Gintaras
Peciukonis (miręs 2009 m.), nuo 2010 m. UAB Medrokis priklauso Vidai Peciukonienei. Bendrovė įsikūrusi buvusio Naujo gyvenimo kolūkio karvidės pastatuose.
Nuo 2012 m. gamybos vadovas – Marius Kriaučiūnas, jam talkina bene visus
gamybos niuansus ir profesijas įvaldęs vietinis gyventojas Arvydas Širvys, šaltkalvis Jonas Pužas. Pagrindinė bendrovės veikla – taros lentelių gamyba. Kurį
laiką gamino prekių transportavimo padėklus. Jau apie dešimtmetį veikia taros
lentelių gamybos konvejerinė linija, vietinės gamybos gateris, brusavimo staklės,
daugiapjūklės staklės. Gamybos procese per darbo dieną sunaudojama apie 40 m3
medžio, o per metus apie 8–10 tūkst. m3, pagaminama apie 4–5 tūkst. m3 taros
lentučių, apie 2 tūkst. m3 skiedrų kurui. Gamybos procese nuolat užimti darbuojasi apie 20 žmonių. Ūkinei veiklai reikalingą medieną perka iš aplinkinių rajonų,
atveža patys pardavėjai arba miško darbų paslaugų teikėjai, nes pati bendrovė
savo transporto ir miško darbų mechanizmų neturi.
Gatavą produkciją supakuoja, pakrauna savo automatiniais krautuvais ir
išsiunčia transporto paslaugų tiekėjų transportu. Didžiausią dalį produkcijos eksportuoja į Vokietiją, Olandiją, Belgiją,
Prancūziją, Italiją, Arabų Emyratus. 58
Baronienė D. Kaimo žmonės susirentė keltuvą,
Veiklą apsunkina investicijų stoka nuLietuvos žinios, 2012, vas. 29.
sidėvėjusiai technikai atnaujinti, kuro, 59 Pasakojo Josifas Paško, gim. 1961 m. Užrašė
straipsnio autorius 2013 07.
elektros, transporto paslaugų, medžia- 60 Pasakojo Vida Peciukonienė. Užrašė straipsnio
autorius 2013 07.
gų brangimas.60
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Aukštakalnių kaime veikia ir akmens paminklų gamybos cechas61, kuriame darbuojasi Juozas Vaičius ir jo žentas Andrius Masiulis. Pagrindinė veikla:
akmens pjaustymas, paminklų formavimas, šlifavimas, tekinimas, užrašų raidžių
ir skaitmenų kalimas, paminklų montavimas, kapaviečių tvarkymas. Gamybos
procese naudojami paties Juozo Vaičiaus sukonstruoti ir pagaminti įrengimai ir
staklės. Naudoja vietinį akmenį ir Karelijos, Ukrainos. Kiniško akmens atsisakė
dėl prastos kokybės, trūkumų ir broko nepripažinimo, maskavimo.

61

Pasakojo Juozas Vaičius, gim. 1946 m. Užrašė
straipsnio autorius 2013 07.
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Kamajų krašto ūkininkai
Albinas Eigminas

Pasakoja ūkininkas Jonas Venslo
vas : „Mes čia nevietiniai. Esu gimęs Sriu
biškºlių kaime, Jūžintÿ seniūnijoje. Baigęs
proftechninę mokyklą darbavausi Kùpiškio
rajone. Vėliau, sukūręs šeimą, atsikėliau į
Kalvių kaimą. Įsidarbinau kolūkyje „Gegužės pirmoji“. Kãlvių kaime likau gyventi
ir po kolūkio išsidalijimo. Atsirado keletas
bendraminčių. Atsidalinę gavo iš kolūkio
du traktorius ir vieną kombainą. Įkūrė
„Agroservisą“, teikė žemdirbystės paslaugas
kitiems žemės savininkams, ūkininkams.
Savarankišką ūkininkavimą pradėjau, ga- Ūkininkai Jonas ir Aldona Venslovai.
lima sakyti, nuo nulio. Tėvai grąžintinos A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 23
nuosavybės turėjo tik 3 ha žemės. Žmonos
tėvų žemės buvo daugiau. Dauli¿nų kaime (Jūžintų sen.) atkurtos žemės nuosavybės žmonai teko 15 ha. Tokia mūsų pradžia. Pradėjom ieškoti nuomos. Žemė jau buvo apleista,
nepatraukli, nepaklausi. Žmonės patys pasiūlydavo pirkti, parduodavo po 700 Lt už ha.
Žemės nuomos kaina buvo 100–150 Lt už ha, o išmokos tam, kas ją dirba. Pasitaikė
vienas žmogus, kuris 20 ha žemės pardavė po 380 Lt už ha. Jis čia turėjo žemės, bet
gyveno Panevėžyjê, su žeme nieko nedarė, niekam jos nereikėjo. Sutarėm, kad jis atvažiuotų
į Rõkiškį. Žmona abejojo, ar atvažiuos. Atvažiavo autobusu. Taip ir pradėjom pirkioti.
Trūko pinigų. Pirmiau ėmėm techniką, reikėjo už techniką susimokėti.
1993 metais buvo prasta javapjūtė, technika buvo jau labai nebekokia. Sutarėm su
firma, paėmėm išsimokėtinai vokišką kombainą. 1996 m. jau be jokios pagalbos nusipirkau
pirmą užsienietišką traktorių, gal 12 ha žemės. Vėliau daugiau, daugiau – taip po truputį
iki 100 ha. Buvo momentas, kai pardavė valstybinę žemę, tada nemažai žemės nupirkau
iš valstybės. Vėliau pradėjo matuoti kitą sklypą, bet pardavimus sustabdė, paskui vėl
leido. Tris kartus žemę iš valstybės pirkau. Perku ir iš privatininkų. Neseniai nupirkau
tris ha po 4 tūkst. Lt už ha, bet dabar perku žemę, kuri ribojasi su jau turima, eksploatuojama arba kuri nuo gamybinės bazės ne toliau kaip už 16 km. Pernai už 5 ha
mokėjau po 5 tūkst. Lt. Sklypų, kurie jau niekada nesusisieks su jau turimais, nebeperku,
nedidelių sklypelių irgi atsisakau. Galima sakyti, kad dabar čia vidutinė žemės kaina
yra 5 tūkst. Lt. už ha, tai, palyginti, su ankstesne 480 Lt. jau žymiai didesnė. Dalis
žemės savininkų dar laukia, kad leidus žemę pirkt užsienio pirkėjams, žemės kaina dar
kils. Mano nuomone, ir užsienio pirkėjai norės pirkti pigiai, nevažiuos pas mus mėtyti
pinigų už bet kokį žemės sklypelį.
Kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, atsirado parama iš europinių fondų. Čia
mums daug padėjo firmos „Iva Baltes“
1
Jonas Venslovas, gim. 1955 m. Sriubiškėlių k.,
savininkas. Patarė rašyti projektus ūkiJūžintų sen., gyv. Kalvių k. Užrašė A. Eigminas
2013 07 23.
ninkavimo paramai. Kai pavyko pirmas
1
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Ūkininko J. Venslovo
angarai. J. Petrašiūno
nuotr. 2013 07 23

Ūkininko J. Venslovo technika angaruose. J. Petrašiūno nuotr. 2013 07 23

projektas, rašėm kitus. Užpernai nustojo duoti mums paramą. Pradėjo skirstyti paramą
kitiems, kurie dar negavę arba gavę mažai. Iki įstojimo į Europos Sąjungą apdirbdavom
gal 360 ha žemės, iš jų nuosavos gal tik 100 ha, o kita buvo nuomojama. Pradžia
nebuvo lengva. Kai bandėme auginti kiaules, abu su žmona Aldona kiaules šerdavome,
pats paršavimąsi priiminėdavau, neturėjau samdomo šėriko, neturėjau laisvalaikio. Ir buitis nebuvo ir dabar nėra išskirtinė, nors būtiniausius patogumus jau pasidarėm. Visas
likutines pajamas dėjome į ūkio plėtrą, technikai ir žemei įsigyti. Nusipirkome buvusias
žemės ūkio bendrovės dirbtuves, pasistatėme du angarus, įrengėme grūdų džiovyklą. Bet
kai angarus pripildome grūdų, technika lieka po atviru dangum, nesaugi. Traukiam viską
arčiau namų, vengiam vagišių.
Būdavo pavasarį reikia sėti, o aš arba žmona budi kiaulidėje prie paršavedės. Supratę,
kad kiaulę tenka parduoti pigiau už toną grūdų, nutarėme kiaulininkystės atsisakyti. Su
žmona mąstėme ir apie pienininkystės ūkį, bet nebuvo tvartų karvėms laikyti. Nutarėme
užsiimti tik augalininkyste, auginame dvi kultūras: kviečius ir grikius.
Vakarų pasaulis jau anksčiau buvo smarkiai pažengęs į priekį. Mūsų tėvai ir
motinos javus, šiaudus, šieną dar krovė su šakėm rankomis, o jie jau turėjo mechaninius surinktuvus. Vakariečiai jau 1966 m. nebekrovė šieno rankomis, o pas mus gal iki
1980 m. reikėjo krauti šakėmis. Pirmieji sovietiniai traktoriai vikšriniai ir ratiniai buvo
visi metaliniai. Kai kolūkiai jau gaudavo rusiškų kombainų, jų būdavo daug, bet labai
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prastos kokybės. Tokius naujus kombainus tekdavo ilgai derinti ir tvarkyti, kol paruošdavo darbui. Mechanizatoriai dirbdavo dulkėse. „Beičių“ kolūkyje reikėdavo nupjauti iki
1200 ha javų, dirbdavo dešimt kombainų. Dabar mes tokį plotą nukuliam dviem vakarietiškais kombainais.
Bandėme auginti rapsus. Pradžioje pasisekė, žieminiai labai gerai peržiemojo. Bet
vėliau tris kartus iššalo – ir liovėmės. Gaila darbo. Rudenį matosi – gražiai auga, o
pavasarį – laukas tuščias. Dar vabalų žiedgraužių atsirado, daug žalos pridarė. O chemikalų naudoti negalima, kad kam kitam nepakenktų. Tai rapsų nebeauginame. Pasilikome
dvi kultūras: kviečius ir grikius.
Bandėme ir kviečių-rugių sėjomainą, bet kai rugių kaina liko 180 Lt už toną grūdų, nusivylėme, pačiam ūkininkui mažai lieka. Be to, ši sėjomaina susijusi su kultūrų
maišymu. Sudėtingas reikalas auginti rugius ir kviečius. Rugiuose kviečiai neauga, o
kviečiuose rugiai visada augs. Sudėtinga paruošti techniką, kad neliktų grūdų susimaišymo tuose pačiuose laukuose. Kai po grikių sėji kviečius, rudenį pridygsta ir kviečių, ir
grikių, dalis grikių iššąla. Pavasarį nupurškus kviečius chemikalais nuo piktžolių, žūsta ir
grikiai. Dabar dvejus metus iš eilės sėjame kviečius, tada dėl sėjomainos sėjame grikius.
Grikiams nei trąšų, nei chemijos neduodame, nes grikiams chemijos nėra. Nors chemijos
naudojame labai mažai, bet ekologinio ūkio statuso mes neturime. Grikiai sėjomainai labai
tinkama kultūra. Jie iš dirvos ima tokias medžiagas, kurių nereikia kviečiams, ir paskatina
dirvoje susidarymą kitų medžiagų, kurias gali įsisavinti kviečiai.
Dabar grikiais turime užsėję apie 350 ha. Tačiau ir grikių kainos nepastovios.
2012 m. pradžioje už grikius mokėjo po 1300 Lt už toną, vėliau jau po 900 Lt, o buvo
metų, kai mokėjo po 2000 Lt.
Grikius parduodame „Ekofrišai“. Patys turi krovinines svarstykles. Pirkėjai grikius
išsiveža patys, jokių problemų dėl grūdų kokybės, nei dėl svorio nebuvo. Labai patenkinti,
kad nereikia patiems vežti, gaišti laiką.
Grikių grūdai labai jautrūs smūgiams, trapūs. Nuimant jų derlių tinka tie patys
kombainai kaip ir kviečiams, tik reikia sumažinti kombainų būgnų apsisukimus, kad kuliant grikius jų grūdų nedaužytų, netrupintų.
Mano manymu, trąšos labai brangios, todėl nederlingose dirvose daug trąšų naudoti netikslinga. Svarbiau suskaičiuoti, kad pajamų ir išlaidų skirtumas būtų palankesnis.
Reikia žiūrėti, kada kišenėje daugiau lieka: ar kai derliaus gauname keturias tonas iš
ha, ar kai tris.
Man nepatinka kalbos, kaltinimai, kad ūkininkai, purkšdami laukus, išnuodija bites.
Gal jau penkeri metai bendradarbiauju su bitininku Gediminu Skardžiumi iš Mik¸nų k.,
Užpålių seniūnijos, Utenos r., kuris vasarą į Taraµdžių kaimo palaukes atveža apie keturis
šimtus bičių avilių. Savo laukų purškimą prie avilių stengiuosi atlikti vakare arba laukų
prie avilių visai nepurškiu. Dieną prie bičių jau nebesiartinu.Viens kitam, bitininkas
ir ūkininkas, jokių pretenzijų neturime, viską suderiname, bitėms niekada nepakenkėme.
Net bičių landų bitininkas neuždarinėja. Tiek čia to purškimo, užtenka vieno, pasėliai
švarūs. Augalai nuo chemikalų šiek tiek „stresuoja“. Pasitaiko ir neprižiūrėtų, piktžolėtų
laukų, bet kai naudojami geri sertifikuoti chemikalai, tai jie padaro savo darbą. Grikių
chemikalais nepurškiame. Grikiai patys naikina piktžoles, jei būna palankios oro sąlygos
jų dygimui ir augimui, tada jų lapija būna vešli ir grikiai nustelbia, užmuša piktžoles.
Visokių piktžolių yra – snieguolė, tuščioji aviža, varpis. Lengvesnėse šlapiose žemėse įsigali
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varpis, tada gelbsti chemikalas „Rundapas“, jis naikina visas piktžoles. Geri chemikalai
brangūs, hektarui jų reikia už 80–90 Lt. Kviečius chemikalais nuo piktžolių reikia purkšti.
Darbus savo ūkyje esame pasiskirstę. Daug dirbu pats, bet visko pats nepadarysi.
Vienu kombainu dirbu pats, kitu – sūnus. Kaimynas ūkininkas turi 30 ha, tai mes vieni kitiems pasidedam. Mes jam pasėjame, nupjauname. Kaimynas mums per darbymetį
su mašina grūdus pavežioja. Daug žmonių samdyti, išlaikyti negalime. Ką pasakytume
jiems rudeniui atėjus, kai darbai pasibaigia? Kad dabar nebereikalingi, eikit sau, nėra
darbo žiemą ... Aš taip elgtis negaliu. Dirbti su sudėtinga technika reikia sugebančių,
kvalifikuotų darbininkų. Dirbo pas mus Eugenijus Mažylis, darbštus, patikimas žmogus.
Dabar jau jo sūnus Kazys gal dvylika metų dirba. Jo brolis irgi čia dirba jau dvejus
metus. Jie kilę iš Taraldžių k., bet atsikėlė čia, nusipirkę Sabalio namus. Kazys čia su
motina gyvena, o brolis gyvena kitur. Būna laikotarpių, kai jaučiasi darbo jėgos stygius, bet bandome susitvarkyti be samdos. Kitas dalykas, kad darbymečiu gerų ir laisvų
darbuotojų pasisamdyti sunku rasti. Mūsų ūkyje taip nusistovėjo, kad aš nesikišu prie
finansų, pinigų. Juos žmona Aldona skaičiuoja, o man šitie reikalai alergiją sukelia. Man
ramu, kad yra kam finansinius reikalus tvarkyti.
Mano nuomone, ūkininkui svarbiausia užauginti javus, nuimti derlių, sugabenti
jį į saugyklas, tada galima ir apie pardavimus pagalvoti – ką, kada ir už kiek parduoti,
ar rudenį, ar pavasarį. Čia visaip gali būti – galima laimėti, bet pasitaiko ir pralošti.
Reikia pagal sutartis atiduoti, reikia turėti kur laikyti. Mes dalį kviečių parduodame per
javapjūtę, dalį – po javapjūtės, o dar dalį palaikome laukdami geresnės kainos. Daugiausia
kviečių parduodame nuolatiniams pirkėjams, su kuriais jau daug metų bendradarbiaujame.
Man patinka pirkėjai, kuriems užtenka žodinės sutarties ir rankos paspaudimo.
Atėjo laikas, kai mūsų šeima gali šiek tiek atsikvėpti, o buvo visokių momentų.
Tik dabar pasitvarkėme gyvenamąjį namą, sodybą, nusipirkome visureigius automobilius,
kurie tinkami važiuoti per laukus iki dirbančios technikos.
Čia greta ūkininkauja Bimba, Zylas, Staniulis. Jie turi savo žmonių, laiko galvijus.
Kiti Kamajų krašto ūkininkai: Stasys Jasiūnas dirba gal irgi apie 1000 ha, broliai Gediminas
ir Rimantas Vigėliai per abu gal apie 700 ha turi, dar Valdas Zovė apie 300 ha dirba. Jo
šeima ir pienininkyste užsiima, karves laiko. Dar yra smulkesnių ūkininkų. Kamajų krašto
laukuose darbuojasi ir Lašų ŽŪB. Jos vadovas Zenonas Akramavičius. Mano manymu,
Z. Akramavičius iš ūkininkų, anksčiau buvusių kolūkių pirmininkų, yra gudriausias. Tai
žmogus ieškantis naujovių, einantis priekyje kitų, todėl Lašų ŽŪB turi gerą vakarietišką
techniką, mechanizmų remonto dirbtuves, grūdų sandėlius, malūną, kepyklą, elektros gamybos
vėjo ir saulės jėgaines. Jų kepyklos gaminiai „skrenda“ net į Ameriką ir Australiją. Su juo
galima dalykiškai pabendrauti. Buvo toks momentas, stovėjau Rokiškyje eilėje su kviečiais,
privažiuoja Z. Akramavičius, klausia: „Tai turi su kuo sutartį sudaręs?“ Sakau: „Ne.
Vežu tam, kas daugiau moka.“ Tai jis sako: „Tu man išpilk, aš tau už toną dvidešimt
litų daugiau duosiu.“ Sakau: „Man tinka, o kaip su atsiskaitymu?“ O jis: „Rytoj ryte
atvažiuok, pasiimsi pinigus.“ Labai šaunus vyras. Dar buvo atvejis, kai reikėjo užtarimo
kreditui gauti. Z. Akramavičius neatsisakė, pasakė: „Būsiu tarybos posėdyje.“ Tarybos
posėdyje Z. Akramavičius užtarė, nors buvo ir tokių, kurie prieštaravo.
Man pikta, kai užgirstu televizijoje ar paskaitau spaudoje, kad kaimuose žmonės
prasigėrę, apsileidę, nemėgsta tvarkytis. Taip nėra. Kalvių kaime irgi yra keli pageriantys,
bet jų nesmerkiu. Čia nieko negalima padaryti. Tie žmonės pasirinko tokį gyvenimą, pasi418
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rinko gėrimą. Mes pasirinkom ūkininkavimą. Kiekvienas gyvenam taip, kaip mums atrodo
geriau. Jie kad ir pageria, mums nieko blogo nedaro. Mums blogio pridaro atvažiavę iš
miestų vagys. Vagia kurą iš mechanizmų bakų, statybines medžiagas, mechanizmų detales,
viską, ką gali nusukti, nuplėšti. Vieną tokį vagį iš Utenos, kuris vagiliavo Rokiškio r.,
teisė gal už šešias vagystes. Po tokių vagysčių ūkininkai susirinkime tarėsi, kaip nuo
vagių gintis, buvo pas policijos komisarą.
Apie žemės ūkio veiklos konsultantus. Mano manymu, konsultantai suinteresuoti
trąšų ir chemikalų pardavimais. Jie vaikšto po laukus ir kalba: „Čia dar reikia trąšų,
dar reikia kitko.“ Trąšos ir chemikalai brangūs, o mūsų laukai nėra derlingi, išlaidos
didelės. Reikia gerai pasvarstyti, kad išlaidos pasiteisintų, kad gautum pelno. Mes patys
atsirenkame informaciją ir nusprendžiame, ką ir kaip daryti. Sakykim, mes, supylę dirvon
tokį pat trąšų kiekį, kaip Joniškio rajone, prikulsim 4 tonas grūdų iš ha, o Joniškio r.
gaus 6–7 tonas. Mums gali nebesueiti galai, neatsipirkti išlaidos. Mes turim išmanyti
savo laukų derlingumą, veiklos efektą.
Sūnus Kęstutis Venslovas – jaunasis ūkininkas. Visi pasitarėme ir Kęstutis apsisprendė, kad reikia mokytis agronomijos ir vadybos. Dabar studijuoja A. Stulginskio
universitete neakivaizdiniu būdu jau trečiame kurse.
Teko svečius vežioti po mūsų dirbamus laukus. Tai jie vėliau sakė: „Dabar supratom, kodėl ūkininkams „džipai“ reikalingi, o ne paprastas lengvasis automobilis. Reikia,
kad galėtų pravažiuoti!“ Ūkininkams būtų gerai, kad visi keliukai būtų asfaltuoti kaip
Vokietijoje. Dabar gi mes patys kelius remontuojame, vežame žvyrą, užlyginame duobes.
Kita problema – laukų sausinimo sistema. Melioracijos grioviai – tai valstybės nuosavybė.
Sovietiniais laikais buvo paskaičiuota: 50 metų eksploatuoti, po to daryti rekonstrukciją,
atkurti sistemą. Kur buvo ar dar liko valstybinė žemė, viskas apleista, užaugę krūmais,
grioviai bebrų užtvenkti, nevalomi. Mūsų iš valstybės pirktame žemės sklype melioracija
daryta 1961 metais, laukas dalinai užpelkėjo, užmirko, pradėjo mažėti dirbamas plotas.
Reikėjo išvalyti griovius, iškirsti krūmus savo jėgomis, savo lėšomis. Pernai patys tvarkėme
keliasdešimt hektarų. Pirmą kartą prašėme savivaldybės paramos. Iš melioracijos skyriaus
gavome 10 tūkst. Lt, dar 25 tūkst. Lt už atliktus darbus sumokėjome specializuotų darbų
bendrovei patys.“
Tai tokia sumanaus ir darbštaus Kamajų krašto ūkininko Jono Venslovo
ūkininkavimo patirtis ir gyvenimo filosofija.
* * *
Pasakoja ūkininkai Valdemaras ir Vilma Zovės2: „Anksčiau darbavomės žemės
ūkyje, tuose pačiuose, tik sovietinių kolūkių, laukuose. Kai kolektyvinė veikla liovėsi, apie
1993 m. pradėjome dirbti sau. Atsidalinome kolūkinį turtą, gavome dvi karves, traktorių
ir kitų žemdirbystės padargų, kuro, trąšų ir kitokio turto pagal atkurtos nuosavybės
žemės plotą. Mūsų žemės buvo devyniolika hektarų, pagal tą plotą ir davė visokio turto.
Dalinės nuosavybės būdu kartu su kitais, gal dvylikai šeimų, gavome kombainą bendram
naudojimui.
Dabar dirbamos žemės ploto, kartu su nuomojama, susidaro truputį daugiau kaip
trys šimtai hektarų. Nuomojame ir valsty- 2
Pasakojo Valdemaras Zovė, gim. 1963 m., ir Vilbinę, ir privačią žemę. Norėjome nusipirkti
ma Zovienė, gim. 1966 m., gyv. Krylių k. Užrašė
A. Eigminas 2012 07.
valstybinės žemės. Buvo sudaryti reikalingi
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projektai, įvertinti sklypai, bet pardavimas vis dar nepradėtas. Laukiame, kada tas procesas pajudės.
Mūsų ūkis nuo pradžios buvo mišrus, toks ir išsilaikė. Auginame javus ir rapsus, gyvulius mėsai ir pienui.
Ūkis jau bendras su sūnumi Ernestu – jaunuoju ūkininku.
Kituose projektuose mes nelabai dalyvaujam. Šiokias
tokias išmokas gaunam už žemės plotus, už pasėlius, už
gyvulius, už pieną. Dirbam daugiau rytietiška technika, visi
traktoriai „Belarus“ firmos. Naujos vakarietiškos technikos
neįperkam, labai jau aukštos tos technikos kainos. Mes tiek
dar neuždirbam, paramos gaunam, bet ir jos nepakanka. Tą
bendrojo kombaino dalį perleidom kompanionams. Nusipirkome du kombainus jau sau, kaip ir vakarietiškus, bet iš
rytinės Vokietijos, naudotus. Laikinam grūdų saugojimui
pasistatėm penkių šimtų tonų talpos sandėlį. Čia grūdai Ūkininkas Valdemaras Zovė.
prabūna savaitę ar dvi, kol išvežam. Džiovyklų neturim. A. Petrašiūno nuotr.
Stengiamės javus nukulti, kai jų grūdai būna sausi, todėl 2012 07 11
javapjūtę kasdien tenka pradėti vėliau, dvyliktą ar net
tryliktą valandą. Jeigu turėtume džiovyklą, galėtume kūlimą pradėti dešimtą valandą.
Mūsų kombainai galingi, įveikia ir drėgnesnes dirvas.
Mūsų sodyboje yra ir svetimos technikos. Priėmėm pažįstamo žmogaus, kai jis
išvažiavo gyventi kitur, autokraną. Žmogus baiminosi palikti techniką negyvenamoje
sodyboje, kad piktavaliai neišgrobstytų dalimis. Prie sodybos buvusį apleistą melioracijos
griovį atnaujinom, šalia iškasėm tvenkinius. Vandens reikia priešgaisriniams reikalams, o
vasarą vanduo praverčia daržams ir gėlynams laistyti ir pasimaudyti.
Laikui bėgant ir mūsų krašto ūkininkai tampa sumanesni, kaupiasi praktika, susirandame rimtų konsultantų, kurie aplanko, pasižiūri, kas kaip atrodo, pamoko ūkininkauti,
duoda praktinių patarimų.
Mes daugiau bendraujame su UAB „Kustodija“ – A. Stulginskio universiteto
dėstytojų kompanija. Jie ne tik konsultuoja, bet ir prekiauja. Su jais bendraujame nuo
sėjos iki nukūlimo. Jie kartu su augalų apsaugos paslaugomis atlieka ir savo bandymus.
Turiu pasakyti, kad kaime žemdirbystėje vargo daug. Iš šalies pasižiūrėti gal ir
gražu, bet dirbti reikia daug. Darbai didžiuliai, o reikia juos atlikti laiku ir greit. Sėja,
šienapjūtė ir javapjūtė – viską reikia suspėti. Labai daug priklauso nuo gamtos, kai lietūs
ar sausra užsitęsia. Reikia nesirgti, būti sveikam, suspėti visus darbus nudirbti, prižiūrėti
gyvulius, techniką. Turim technikos ir kelių priežiūrai, žiemą atsivalom išvažiavimą iki
pagrindinio kelio ir kiemą.
Vaikai jau užaugo, baigė mokyklą, mokosi toliau. Sūnus Ernestas, gim. 1987 m.,
studijuoja inžineriją A. Stulginskio universitete. Su žmona Jurgita turi du sūnus – Emilį
ir Beną. Duktė Norvyda, gim. 1992 m., tame pačiame universitete studijuoja kaimo verslo
administravimo mokslus. Pasiilgsta, savaitgaliais atvažiuoja, padeda. Tikimės, kad sugrįš
čia gyventi ir darbuotis. Kas gali žinoti, kaip ten toliau bus?“
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Ūkininkų Valdemaro
ir Vilmos Zovių
sodyba. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 07 11

V. ir V. Zovių ūkinis
kiemas. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 07 11
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Ūkininkas Stasys
Jasiūnas savo laukuose.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 24

* * *
Duokiškėnas Stasys Jasiūnas, gim. 1951 m., laikomas vienu iš stambiausių
Kamajų seniūnijos grūdinių kultūrų augintojų. Už perspektyvų ūkininkavimą,
naujovių diegimą S. Jasiūnas yra pelnęs padėkos ir garbės raštų bei kitokių apdovanojimų, tarp jų ir geriausio rajono ūkio titulą. Su nauja ir našia žemės ūkio
technika aprūpintu jo ūkiu kitiems sunku konkuruoti. S. Jasiūnas – nuo 1989 m.
ūkininkų sąjungos narys, pradėjęs ūkininkauti nuo 1992 metų ir, jo paties teigimu,
neturėjęs nė vienų nuostolingų metų, nors iš pirmųjų penkiasdešimties hektarų
pelnas nebuvo įspūdingas.
Dabar S. Jasiūnas jau keletą metų augina sėklinius grūdus ir žolių sėklas.
Jis teigia šią veiklos nišą užėmęs laiku ir dabar iš to gaunąs didelę naudą.
Šiuo metu S. Jasiūno ūkio valdos siekia 700 šimtus hektarų. Savo ūkiui
S. Jasiūnas nuomojasi žemę iš žemės savininkų, 250 ha nuomoja iš valstybės. Kol
kas nėra galimybių ją nupirkti, nes valstybinės žemės pardavimas užstrigo, o ir
kiti žemės savininkai neskuba žemės parduoti. Todėl išlieka rizika investuoti į
žemės gerinimo darbus. Ūkininkams, kaip ir kitiems verslininkams, rizikuoti tenka
nuolat, todėl būna ir geresnių, ir prastesnių metų, bet gerai dirbant verkšlenti
tikrai nėra ko ir nėra reikalo lenktis prieš valdžią ištiesus ranką. Naujos technikos
pirkimams tenka didžioji dalis metinio pelno.3
„Pinigai tėra priemonė atsiskaityti už paslaugas. Tiesa, didėjančios jų sumos netrukdo
saugiai ir gerai gyventi. Aš nerimauju tol, kol neužbaigiu ūkio darbų. Kad užsidirbtum
milijoną, reikia labai daug dirbti, nesiblaškyti, planuoti ir atkakliai siekti gero rezultato.
Gautąjį pelną investuoju į ūkį“, – sakė S. Jasiūnas.
Jis džiaugėsi galėdamas materialiai padėti vaikams. Jiems nereikėjo išvykti
uždarbiauti į užsienį. Visi liko gyventi tame pačiame kaime. Sūnūs Rolandas ir
Eugenijus jau atidalinti nuo namų ir gyvena savarankiškai. Duktė Virginija sukūrė
šeimą, bet savo ūkį įkūrė greta tėvo ir
planuoja ateityje pradėti kaimo turiz- 3 Verslo sėkmės receptas – racionalus planavimas,
mo veiklą, kaip ir jos brolis Rolandas.
Gimtasis Rokiškis, 2007, rugs. 5.
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Kita dukra Rūta studijuoja agronomiją Aleksandro
Stulginskio universitete. „Gal dukra mane pakeis“, –
viltingai prasitarė S. Jasiūnas. Jo nuomone, dabar
imtis ūkininkavimo sunkiau, o tai lemia vienintelė
priežastis – mažėja laisvos žemės.4

* * *
Pasakoja ūkininkas Vladas Dulkė5: „Savarankiškai ūkininkauti pradėjau 1991 metais. Rokiškio rajono
registruotų ūkininkų sąraše buvau antras. Supratau, kur
gyvenimas krypsta, kas bus toliau. Buvo tėvų žemės 8 ha.
Pagal restitucijos įstatymą persikėliau arčiau ir iškart pradėjau ūkininkauti, nuomojau ir pirkau žemę. Dabar turim
apie 100 ha nuosavos, dar apie 70 ha žemės nuomojam.
Dirbam bendrai su žentu, o skaičiuojamės pajamas atskirai, Ūkininkas Vladas Dulkė.
kas man – į mano sąskaitą, kas jam – į jo sąskaitą. Žentas A. Petrašiūno nuotr.
Henrikas Mickūnas, gim. 1965 m., mechanizatorius, baigęs 2013 07 24
Konstantinåvos proftechninę mokyklą.
Iš bendro nuosavos žemės ploto – 66 ha ekologiškai dirbama žemė. Nuomojamą žemę
ekologinei žemdirbystei naudoti rizikinga, kadangi ekologinės veiklos sutartys sudaromos
penkeriems metams, o jeigu nuomojamų žemės sklypų savininkai sumanytų nutraukti
nuomą, mums tektų mokėjimų agentūrai grąžinti penkerių metų išmokas, o nuosavoje
žemėje tokių situacijų negali susidaryti.
Auginame tai, kas mūsų žemėse auga. Čia mūsų žemės – priesmėliai, vos 30–35 balų
derlingumo, kai Kėdainių rajone – 70 balų. Tai auginame mišinius, rugius, grikius,
avižas. Ekologiškai ūkininkaudami gauname tik pusę galimo derliaus. Ekologinio derliaus
pardavimas vis dar probleminis, retas pirkėjas supranta ekologiškos produkcijos privalumus. Gelbsti tai, kad ūkininkai, užsiimantys ekologine gyvulininkyste, privalo naudoti
tik sertifikuotus ekologiškus pašarus, tai jiems ir parduodame tokius mišinius ir avižas,
o grikius parduodame supirkėjams. Neskubame jų išvežti kūlimo metu. Turime sandėlių
su aktyviąja ventiliacija, galime palaikyti, palaukti geresnių kainų.
Dabar dirbame šiuolaikine technika, turim visą techniką, reikalingą sėjai ir priežiūrai, kūlimui ir valymui.
Ūkininkavimo pradžioje bandėme pienininkystę, nes reikėjo pinigų. Už pieną mokėdavo du kartus per mėnesį, bet pieno supirkimo kaina buvo nepadoriai maža: 25–30 centų
už litrą. Vėliau kainos kilo, viskas brango. 1991–1992 metais kolūkiuose niekas nežinojo,
ką daryti. Prasidėjo kolūkių išsidalijimas pagal pajus. Ūkiuose buvo paskirti laikinieji
administratoriai. Milžiniška klaida buvo padaryta, kad ūkių vadovai buvo atleisti nuo
atsakomybės. Kas kaip parduodama, kaip dingsta, pavagiama – jie neatsakė.
Geriausia technika atiteko buvusiems ūkių vadovams, o kitiems padalinta kas liko.
Gavom kombainą gal šešiems dalininkams, sėjamąją – irgi keliems. Su sena technika
vargom gal visą dešimtmetį. Po truputį technika atiteko pavieniams valdytojams, kurie
mokėjo su ja dirbti, prižiūrėti, remontuoti.
Rimtesni ūkininkai pradėjo keisti techniką, 4 Gimtasis Rokiškis, 2011.
5
Vladas Dulkė, gim. 1934 m, Trùmponių kaime.
pirkti sau naują.
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Europos Sąjungos paramos išmokos atitenka ne vien ūkininkams. Gal net didesnė
jų dalis tenka tarpininkams, technikos, trąšų, chemikalų pardavėjams. Daugiausia pinigų
išmokoms duoda Vokietija, o mes žemdirbystės techniką perkame irgi daugiausia vokišką,
bet mums jų traktorių, kombainų ir kitų mechanizmų kainos didesnės negu Vokietijoje.
Tie paramos pinigai taip ir sukasi ratu. Mūsų ūkininkams tos paramos nedaug ir lieka.
Kaip mums konkuruoti su vakariečiais, kai jiems išmokos kelis kartus didesnės kaip mums.
Graikijos pensininkai vidutiniškai 1200 eurų gauna – streikuoja, reikalauja didinti, o
mūsų pensijos 200–300 eurų – nepanikuojam, ištveriam.
Pradėjau ūkininkavimą ryžtingai, netgi agresyviai, be dairymosi atgal. Kai tik prasidėjo kainų diktatas ūkininkų produkcijai – pienininkystės veiklą nutraukiau. Nustojau
laikyti karves, pasilikau tik vieną. Savo ūkio reikalams. Dar kelis paršus užsiauginam,
turim vištų, kitų paukščių, bet tik savo ūkio reikmėm. Su gyvulininkyste baigėm galutinai. Mūsų ūkio veiklos pagrindas – laukininkystė, grūdininkystė. Kiti ūkininkai, kurie
čia stipriau užsiima žemdirbyste, tai – Stasys Jasiūnas, Gediminas Švežikas, Gediminas
ir Rimantas Vigėliai. Čia aplink Duokiškį laisvos žemės nebėra. Visa išnuomota, dirbama.
Kiti žemės savininkai tik po kelias dešimtis ha žemės turi. S. Jasiūnas, nuomodamas
žemę, jau Salų apylinkes pasiekė. Jei atsiranda kur laisvas žemės sklypas – skandalas.
Jeigu žemės nuomotojai sukeltų kainas ar atsirastų nesusikalbėjimų, tektų svarstyti, ar dar
apsimokės ūkininkauti. Mes nuo pat ūkininkavimo pradžios verčiamės be jokių paskolų.
Agitavo, įkalbinėjo imti paskolas, pirkti akcijas – prabagotėsi, atsisakiau. Dabar su tuo,
ką turim: technika, sandėliais, dirbtuvėmis, patirtimi, galėtume be problemų 400 ha žemės
apdirbti. Nebėra galimybės gauti žemės. Už nuomą mokame po 100–150 Lt. Tikslinga
imti eksploatuoti tuos žemės sklypus, kurie ne mažesni kaip 10 ha arba susisiekia su
jau naudojama žeme ir kurie ne toliau kaip už 10 km nuo gamybinės bazės. Jei žemės
sklypas mažesnis arba toliau, tai su plačiabare technika neapsimoka sukinėtis. Mūsų
traktoriai 270 AG galingumo, kultivatorius 12 m pločio.
Lašų ŽŪB (vadovas Z. Akramavičius) su žemės nuoma jau Kamajų, Salų apylinkes
pasiekia. Z. Akramavičių gerai pažįstu – nepėsčias vyrukas.
Prisimenu, kaip buvo steigiami pirmieji kolūkiai 1949 m. Tuo laiku buvo trėmimai.
Gąsdino. Pasirinkimo nebuvo. 1950 m. jau visi buvo surašyti į kolūkius.
Mikni¿nų ir Kãlvių kaimuose nestojusių į kolūkį nebuvo. Duokiškio apylinkėje
nestoję į kolūkį buvo du muzikantai, vienas iš jų Lukošiūnas (vardo neprisimenu).
Duokiškyje pirmas kolūkio pirmininkas buvo Vladas Prūsas, truputį apsiskaitęs.
Kolūkio buhalteriu buvo, rodos, Juozas Gimbutis. Daugiau jokių valdininkų, jokių specialistų – du pagrindiniai kolūkio darbuotojai. Rudenį surinko iš žmonių arklius, gyvulius
kolūkiui. Pavasarį išsidalino gyvulius atgal. Gal ne savo galva išsidalino, gal miškiniai
žmones pagąsdino. O pirmininką į kalėjimą uždarė, vienus metus pralaikė.
Mikniūnų kaimas tarpukaryje buvo didelis, apie 40 sodybų. Buvo daug vaikų.
Dabar liko keturi kiemai.
Duokiškio bažnytkaimye buvo pieninė, o kituose gretimuose kaimuose net pieno
supirkimo punktų nebuvo. Tai ir Mikniūnų, ir kitų kaimų žmonės pieną nešdavo į
Duokiškį. Čia buvo pieno separavimas, grietinės, sviesto, sūrių gamyba. Augo miestelis.
Dabar Duokiškyje kas antra trečia sodyba tuščia.
Vokietmečiu kartą raudonieji partizanai dalį pieninės produkcijos pagrobė, išsivežė.
Vėliau sovietmečiu Lietuvos žalieji miškiniai irgi išsiveždavo. Pieninės meistru dirbo
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Juozas Butkys iš Mikniūnų kaimo. Jam reikėdavo pieno priėmimo ir produkcijos pagaminimo apskaitą vesti. Vieną kartą suvedė galus. Kitą kartą, matyt, padaugino paimti,
išsivežti. Tada nežinia kokiomis aplinkybėmis pieninėje kilo gaisras. Girdėjau kalbas, kad
pats pieninės vadovas ar kiti darbuotojai padegė, kad dėl trūkumų nenubaustų, Sibiran
neišsiųstų. Tardė visus labai griežtai, bet niekas neprisipažino, bijojo būti apkaltinti
bendradarbiavimu su liaudies priešais, miškiniais, paruošų plano nevykdymu, sabotažu.
O gaisras buvo stiprus, sviestas degė kaip dyzelinas. Atsimenu, kaip gaisrininkai automašina, vadinamąja polutorka, atvažiavo skambindami varpu, pritaisytu mašinos viršuje.
Antrame pieninės aukšte buvo gyvenamosios patalpos pieninės darbuotojams. Atsimenu,
kaip vėliau tas patalpas remontavo. Ar buvo ten paštas – neatsimenu. Elena Džiugelienė,
dirbusi pieninėje karo ir pokario metais, galėtų žinoti, nes vėliau daug metų ji buvo
kunigo gaspadinė, giedotoja. Visos naujienos, visos žinios ten sueidavo.
Duokiškyje buvo ir savas Vincento Brogos motorinis malūnas su gyvenamosiomis
patalpomis vienam malūno šone. Malūno savininkas čia ir gyveno. Anksčiau tokia tvarka
buvo, kad kartu su malūnu būtų ir gyvenamosios patalpos. Vėliau V. Broga pasistatė
gyvenamąjį namą atskirai. Išsidalijus kolūkiams, nustojo veikti ir malūnas. Naujieji malūno savininkai-paveldėtojai, norėdami gauti malūnui finansinę valstybės paramą, malūną
truputį patvarkė ir įregistravo kaip kultūrinio paveldo objektą. Anksčiau prie malūno dar
buvo medžio rąstų ir lentų pjovimo gateris, karšykla ir kalvė. Karšykloje darbavosi Juozas
Vileniškis, kuris vėliau su visa karšykla išsikėlė į Vaine¤kių kaimą. Malūne karšykla buvo
prie gyvenamųjų patalpų, pirmajame aukšte. Čia pat buvo dar vienas kambarys, patalpa
žmonėms, laukiantiems malimo eilėje. Laukti kartais tekdavo net kelias dienas. Duokiškio
malūne ilgus metus po V. Brogos dar darbavosi Karevičius (vardo neatsimenu).“
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Kaimo turizmo sodybos
Gražina Matukienė

Kamajų seniūnija garsėja kaimo
turizmo sodybų gausa. Čia atostogaujančiuosius traukia graži gamta, ramybė, ežerai, galimybė pažinti kraštą.
Pastaraisiais metais kaimo turizmas
labai išpopuliarėjo. Daugelis lietuvių
ilsisi pamėgtoje ar kasmet vis kitoje
kaimo turizmo sodyboje, juk atostogos
kaime poilsiaujantiesiems žada nepamirštamų pramogų bei įspūdžių arba
ramybę gamtos apsuptyje.
Broniaus Juzelskio kaimo turizmo sodyba Juodoniÿ kaime. Sodyba
įsikūrusi gražioje vietoje netoli Juodoniÿ
piliakalnio, Rokiškio ir Anykščių rajonų sankirtoje. Čia laukiami visi, kurie
nori aktyvaus ar ramaus poilsio. Jauki, originali, puikiai sutvarkyta sodyba
ypač tinka šeimų poilsiui bei įvairiems
renginiams. O kokios Joninės čia buvo
2009-aisiais! Sugužėjo daugybė svečių
iš aplinkinių kaimų. Skambėjo muzika,
degė didžiulis laužas ir... lijo lietus.
Vasarą čia įsikuria stovyklautojai
iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Rokiškio ir
kt. Šiame gražiame gamtos kampelyje
ne vienerius metus stovyklavo lindyhopo šokėjai, AA (Anoniminių alkoholikų) patirties pasidalijimo ir poilsio Juodonių kaimo kryžius. A. Petrašiūno nuotr.
stovyklos, Kauno moterų, nukentėjusių 2012 07 10
nuo smurto, stovykla. Penkių hektarų
plote stovyklauti gali iki 200 žmonių. Atostogas šiame gražiame gamtos kampelyje
renkasi ir užsieniečiai.
Poilsiautojų čia laukia krepšinio, tinklinio aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės
bei sporto inventorius, taip pat valtys, plaustas, vandens kubilas, pirtys, šašlykinė,
muzika. Vos keli žingsniai yra iki ežero, kuriame galima žvejoti, plaukioti valtimi ar maudytis. Restauruojant 120 metų senumo klėtį, išsaugoti senieji statybos
ypatumai. Autentiška kaimo aplinka traukia poilsiautojus. Sodybos svečiams skirta
erdvi pokylių salė su terasa ir vaizdu į ežerą. Sodybą puošia į ežerą bėgantis
upeliukas, originali pavėsinė bei sūpynės. Namukas Inkilas yra įrengtas 4 metrų
aukštyje tarp medžių. Tai miegamasis dviem su terasa aplink namuką. Jis puikiai
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B. Juzelskio kaimo turizmo sodyba. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

Namukas „Inkilas“. A. Petrašiūno nuotr.

Pasagos jaunavedžiams. Stasės Gruoblienės

2012 07 10

nuotr. 2015 m.

tinka jaunavedžiams bei tiems, kurie ieško romantikos ir originalumo. Sodybos
šeimininkas savo sodyboje organizuoja smagų teatralizuotą jaunavedžių sutikimą.
Sodyboje švenčiami jubiliejai, vestuvės, krikštynos. B. Juzelskis sodyboje vestuves
švenčiantiems jaunavedžiams dovanoja pasagą, kurioje įamžinami jaunavedžių
vardai, o švenčiantiems krikštynas dovanoja šaukštą su pakrikštyto vaiko vardu.
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Naujasis pastatas
„Vila Ula“.

Pasagos ir šaukštai pritvirtinami ant medžio ir primena čia vykusias svarbiausias
gyvenimo šventes.
Sodyba pradėjo veikti 2007 metais ir iki šiol vis atsinaujina bei plečiasi.
Naujas pastatas Vila Ula su tvenkiniu ir fontanu kieme maloniai kviečia poilsiautojus. Nuo 2008 m. sodyba yra Kaimo turizmo asociacijos narė. Keletą metų
sodyboje poilsiavo Nacionalinės premijos laureatas saksofonininkas Petras
Vyšniauskas. 2014 m., minint Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną,
ant Juodonių piliakalnio saksofonininko atliekama melodija Lietuva brangi
suvirpino visų šventės dalyvių širdis.
Sodybą puošia tautodailininko Aleksandro Tarabildos medžio skulptūros.
2015 m. medžio drožėjui Kamajų respublika suteikė S¸lių krašto šviesuolio
vardą už nuoširdžią veiklą mūsų krašto
labui, už istorijos ir kultūros paveldo
saugojimą bei įamžinimą.
Stovyklavietė prie Dvíragio eže
ro. Didelė erdvė palapinėms, daug vietos sportiniams žaidimams, tinklinio
aikštelė, laužavietė, vieta maudynėms –
tai Tado Matuliausko stovyklavietė.
Plaustu, kurį siūlo stovyklavietės šeimininkas, galima nuplaukti iki Salÿ
miestelio, susipažinti su dvaro sodyba,
parku, miestelio bažnyčia. Dviejų aukštų plaustas talpina apie 18 žmonių. A. Tarabildos skulptūra. S. Gruoblienės nuotr.
Romantikos suteikia plauste įrengtas 2015 m.
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Tado Matuliausko
stovyklavietė prie
Dviragio ežero.
T. Matuliausko
nuotr. 2015 m.

Danguolė ir Alfredas Matuliauskai prie plausto. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 23

naktinis apšvietimas, garso aparatūra. Plaukiant Dviragio ežeru galima grožėtis
nuostabia pakrančių gamta, galima priplaukti prie krioklio, kur iš Dviragio išteka
upė Ilgº, galima pasimaudyti. Plaukiant ežeru čia ir gamta tarsi kitokia – kur kas
gražesnė. Čia galima patirti daug malonių akimirkų. Palapinių miestelį 2015 m. čia
laikinai buvo įkūrę daugiau kaip šimtas jaunųjų turistų iš Vilniaus. Čia jie aktyviai
sportavo, mėgavosi gamta, žygiuodami pėsčiomis susipažino su nauja vietove,
lankytinais objektais. Laikydamiesi tradicijų stovyklautojai šventė Jonines. Aktyviai
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Plaustas pakeliui į
Salas. G. Matukienės
nuotr. 2015 m.

E. Vilienės sodybos kiemas. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11

Lieptas į ežerą. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11
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ir prasmingai praleisti dalį atostogų čia, prie Dviragio ežero, stovyklautojams yra
kuo puikiausios sąlygos.
Elvyros Vilienės kaimo turizmo sodyba Krýlių kaime. Sodyba įsikūrusi
prie Dviragio ežero. Sena klėtis pritaikyta poilsiautojams. Čia yra pirtis, židinys,
atskiroje patalpoje – virtuvėlė, antrame aukšte – miegamieji. Puikų poilsį čia
randa poilsiautojai su šeimomis. Ant ežero kranto yra namas, talpinantis apie
30–40 žmonių, kuriame galima švęsti šeimos šventes, organizuoti susitikimus. Iš
namo terasos veda lieptas tiesiai į ežerą. Poilsiautojai gali nemokamai naudotis
valtimi, žvejoti arba tiesiog gėrėtis gražia Dviragio gamta. Originaliai sutvarkyta
ežero pakrantė, maudynių vieta palieka malonius prisiminimus čia besilankantiems.
Vaidoto Tauro Dviragio pusiasalio sodyba Taraµdžių kaime. Sodyba įkurta
2003 m. ir nuo tų pačių metų yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narė. Tai jauki
sodyba vienkiemyje, iš trijų pusių apsupta Dviragio ežero, užimanti 6 ha plotą.
Svečiai apgyvendinami puikiai įrengtuose apartamentuose su visais patogumais. Yra
įrengtos krepšinio, tinklinio, vaikų žaidimų aikštelės. Aplink sodybą yra parkas.
Poilsiautojai čia gali žvejoti, plaukioti valtimis, žaisti stalo tenisą, išsimaudyti pirtyje
ar tiesiog pasidžiaugti gamtos grožiu ir ramybe. Sodyba įvertinta trimis gandrais.
Panevėžio apskrities viršininko administracija skyrė nominaciją Vaidotui
Taurui už etninės kultūros puoselėjimą. Sodyboje yra išsaugota dalis etnografinės
architektūros elementų. Šioje nuošalioje kaimo sodyboje poilsiautojus džiugina
lietuviško kaimo dvasia, unikali gamta bei ramybė, todėl poilsį šioje sodyboje
renkasi žmonės, pageidaujantys ypatingo konfidencialumo. 2005 m. vasarą Dviragio pusiasalio sodyboje poilsiavo šalies pramogų verslo žvaigždės Inga ir Arūnas
Valinskai ir kiti LNK televizijos žmonės. Neretai čia lankosi užsieniečiai.
Sodyboje vyksta įvairios pramogos bei sporto varžybos. Prieš keletą metų
sodyboje poilsiaujantis futbolininkas ir fizinio lavinimo mokytojas susilažino, kuris yra ištvermingesnis, kuris greičiau apibėgs Dviragio ežerą. Nuo starto vienas
bėgo į vieną pusę, kitas į kitą. Apibėgę Dviragį, turėjo susitikti starto vietoje.
Dvidešimčia minučių greičiau atbėgo futbolininkas. Abu dalyviai turėjo palaikymo komandą. Sodyboje vyko poilsiautojų ir vietinio jaunimo tinklinio varžybos.

V. Tauro sodybos kiemas. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11
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Nuošali maudyklė.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 11

V. Tauro sodybos
etnografiniai
elementai – tvartas ir
vežėčios. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 07 11

V. Tauro sodybos
etnografiniai
elementai – pirtis.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 11
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Roberto Brazio kaimo turizmo sodyba Brazylija Taraµdžių kaime. Sodyba
įsikūrusi vaizdingame vienkiemyje Dviragio (Salų) ežero pusiasalyje ir užima
24 ha plotą. Aplinkui, kiek akys mato – nuostabūs gamtos vaizdai, kuriais galima
mėgautis kiekvieną akimirką. Sodyba yra nuošali, rami, pasiekiama vieninteliu
kaimo keliuku ar vandens transportu. Vienkiemį vilnietis verslininkas įsigijo apie
1995 m. Už mintį čia įkurti kaimo turizmo sodybą R. Brazys yra dėkingas Harmoningos asmenybės instituto (HAI) vadovei Rasai Balčiūnienei, kuri paskatino pradėti
veiklą. Nuo to laiko Brazylija bendradarbiauja su institutu, joje vyksta nuolatiniai
HAI seminarai ir renginiai.
Netradicinis sodybos pavadinimas – poilsiavietės šeimininko bičiulių dovana
Brazylijos dešimtojo gimtadienio proga. Jauki, unikali, saugi ir puikiai paruošta
sodyba tinka kūrybiniams, kalbų, jogos, sporto ir kitiems renginiams ir žiemą, ir
vasarą. Sodyboje yra ypatingai geros sąlygos šeimų poilsiui. Sodyba užima didelę
teritoriją, joje – kone visos įmanomos pramogos. Prie pat Dviragio ežero kranto
nuomojamas Didysis namas, kuriame poilsiautojų laukia viešbučio tipo dviviečiai
kambariai. Didžiajame name yra idealios sąlygos rengti seminarus ar įmonių susitikimus. Vasarnamyje įrengtas šešių vietų apartamentas, terasa su nuostabiu vaizdu
į ežerą, čia įrengtas ir žaidimų kambarys. Stiklinis meditacijos namelis ant ežero
kranto – puiki vieta jogai, atsipalaiduoti, poilsiui, skaityti ir t. t. bet kuriuo sezono metu. Pasisėdėjimo vieta tiesiog virš ežero. Čia pat smagus kalnelis vandens
pramogoms. Vasarnamis – puikus pasirinkimas norintiems sielą praturtinti ir
harmoningo poilsio ieškančioms šeimoms, draugų, įmonių kompanijoms. Čia pat
ir pirtis bei kubilas ant vandens. Šalia yra didelis smėlio paplūdimys, maudynių
vieta, pirtis medžiuose, šalto ir karšto vandens kubilai. Šioje teritorijoje esanti
pokylių salė talpina 50 svečių, o vasarą naudojant terasą ir 100. Čia vyksta įvairūs renginiai bei kolektyvų šventės, dalykiniai įmonių susitikimai, konferencijos
bei seminarai, sąskrydžiai, stovyklos, rengiamos asmeninės šventės. Poilsiautojų
laukia krepšinio, tinklinio, futbolo aikštelės, biliardas, stalo tenisas, smiginis, stalo
žaidimai, o vandens pramogų mėgėjų – valtys, baidarės, vandens dviračiai ir kt.
Nuobodžiauti čia nėra kada ne tik vasarą, bet ir žiemą. Žiemą poilsiaujantiems
sniego ir ledo rogės, laukų platybės slidinėti ir kt.
Kaimo turizmo sodybos Brazylija šeimininkas R. Brazys veiklą plėtoja naudodamasis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama. Naudojantis
šia parama kiek atokiau nuo Didžiojo namo poilsiautojams buvo pastatyti keturi
nameliai šeimoms ir trys dviviečiai namukai. Šie vasarnamiai suteikia privatumo
erdvę kiekvienai poilsiautojų šeimai.
Pastaraisiais metais šioje kaimo turizmo sodyboje buvo įsikūrusi sportinė-karinė stovykla Jaunasis partizanas, moteriškumo puoselėjimo stovykla Deivės atostogos
Brazylijoje, Andriaus Žebrausko Vasaros improvizacijos stovykla ir kitos.
2012 m. rugsėjo mėnesį sodyboje vyko tarptautinis menininkų simpoziumas
View Equinox 2012. Renginį organizavo Brazylijos sodybos šeimininkas R. Brazys
ir jo bičiulis, žinomas dailininkas Vytenis Lingys. R. Brazys – simpoziumo finansuotojas, o dailininkas V. Lingys – renginio organizatorius, sukvietęs menininkus,
kurių ne vieną pažįsta labai seniai. Jie ne tik sudarė sąlygas kurti, bet ir pasirūpino kultūrine programa. Teatro legenda Valentinas Masalskis dainos ir ritmo
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Didysis namas. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11

Šeimos nameliai. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11

spektaklį Gaidos, pastatytą Klaipėdos jaunimo teatre, atvežė į Salų dvarą. Ten jį
žiūrėjo simpoziumo dalyviai iš įvairių pasaulio šalių, rokiškėnai, saliečiai. Tai buvo
organizatorių dovana visiems į Salas susirinkusiems žiūrovams, kartu tarptautinio
menininkų simpoziumo atidarymo šventė. Šio spektaklio scenografė, kostiumų autorė Renata Valčik – simpoziumo View-Equinox 2012 dalyvė. Daugelis menininkų,
kūrusių sodyboje, yra gerai žinomi ir pripažinti pasaulyje. Organizatoriai sakė, kad
simpoziumo tikslas – užpildyti sodybos erdvę įvairiais meno kūriniais, įkvėptais
skirtingų pasaulių, kultūrų ir suvokimo. Pristatyme spaudai buvo rašoma, kad
,,šis simpoziumas – unikalus meno renginys, kur savo idėjomis dalijosi menininkai iš
visų pasaulio kampelių. Tai yra vienas įrodymų, kad kultūra Lietuvoje vis dar gyva ir
atsiranda žmonių, kurie tiki idėjomis bei padeda jas realizuoti.“ Dailininkai, skulptoriai,
dizaineriai ir kitų sričių menininkai iš Japonijos, Indijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lat
vijos, Lietuvos ir kitų šalių sodyboje sukūrė apie 30 modernistinių, labai skirtingų,
palyginti per trumpą laiką iš vietinės žaliavos padarytų darbų, turinčių prasmę,
kurią kiekvienas supranta savaip: tai vaizdo darbai, instaliacijos, performansai,
skulptūros, lazerio piešiniai ir kita, kas šiandien vadinama moderniuoju menu.
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R. ir R. Jasiūnų
sodyba iš paukščio
skrydžio. 2015 m.

Japono Mikio Kavasaki kūrinys – nameliai-žiburėliai pievoje – tai protestas prieš
atominės energijos naudojimą. Menininkas pasisakė už taikų gyvenimą, už natūralios
gamtos išsaugojimą. Didelėje sodybos erdvėje kiekvienas meno kūrinys rado savo
vietą. Supažindinimas su ekscentriškais, spalvingais, nesuvaržytais meno žmonių
iš viso pasaulio labai skirtingais darbais sodyboje buvo tarsi spektaklis. Žinomas
šalies skulptorius Kęstutis Musteikis su menininkais V. Lingiu ir A. Lingyte sukūrė skulptūrą iš šiaudų, kuri buvo sudeginta kaip rudens lygiadienio simbolis.
Sodybos šeimininko dėka buvo suteikta galimybė vietos gyventojams dalyvauti
unikaliame renginyje. Manoma, tai ne paskutinis renginys sodyboje.
R. Brazio sodyba ir toliau liks orientuota į seminarų organizavimą, aktyvų
šeimų poilsį, aktyvaus sporto mėgėjus, sveikos gyvensenos propaguotojus.
Renatos ir Rolando Jasiūnų kaimo turizmo sodyba Vieversynė. Vienkiemis
įsikūręs Vaine¤kių kaime netoli Duõkiškio, vandens telkinių ir pušynų apsuptyje.
Poilsiautojų čia laukia sporto aikštynas, pirčių kompleksas: dūminė, tradicinė bei
kubilas. Poilsiautojams siūlomos pažintinės kelionės į aplinkui esančius lankytinus objektus pagal iš anksto sudarytą maršrutą, pramogos su arkliuku, žvejyba
vandens telkiniuose. Sodyboje auginami naminiai gyvūnai. Vasarą poilsiautojams
siūlomos kelionės baidarėmis Šventõsios upe ir kitur. 2006 m. R. ir R. Jasiūnams LR žemės ūkio ministrė Kazimiera Danutė Prunskienė įteikė padėką už
puikų svečių aptarnavimą. Sodyboje vyko tarptautinė vaikų ir jaunimo stovykla
Tapk žvaigžde, kurioje savo žiniomis bei patirtimi su kūrybingu jaunimu dalijosi
dainavimo, gitaros, aktorinio meistriškumo, dizaino ir šokių mokytojai. Sodyba
įvertinta trimis gandrais. Šventėms užsakytas maistas gaminamas pagal senovinę
kaimo virtuvės receptūrą.
Besiplečiantis kaimo turizmo verslas, kurdamas gražią ir patogią poilsiautojams aplinką, atnaujino kaimą. Jaukios mūsų krašto turizmo sodybos kviečia į
gamtos prieglobstį visus, kuriems norisi ištrūkti iš miesto šurmulio, atsipalaiduoti
nuo skubaus gyvenimo tempo ir pažinti mūsų kraštą.
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Kamajų vaistinė
Regina Žukienė

Rokiškio apskrityje, Kamajuosê, vaistinę 1885 m. įsteigė provizorius Michelsonas, tačiau nežinia, dėl kokios priežasties ji 1889 m. buvo uždaryta. Naują
vaistinę 1911 m. Kamajuose vėl įsteigė vaistininko padėjėjas Izraelis Manasevičius,
gim. 1881 m., vaistininko padėjėjo diplomą gavęs Kazanės universitete, išlaikęs
egzaminus 1902 m.
Vėliau, jau tarpukario Lietuvoje, vaistinės savininku buvo vaistininko padėjėjas Antanas Indrašius, gim. 1885 m., vaistininko diplomą taip pat gavęs Kazanės
universitete, tik 1912 metais. Jis, kaip ir dauguma to meto lietuvių, sunkiai siekė
mokslo. Baigęs keturias gimnazijos klases, dirbo vaistinėje mokiniu trejus metus,
po to lankė prie universiteto organizuotus vaistininkų padėjėjų kursus ir išlaikė
egzaminus. 1940 m. spalio mėn. sovietų valdžia vaistinę nacionalizavo, ji tapo
Vyr. farmacijos valdybos vaistinė Nr. 222.
1948 m. Antanas Indrašius iš Kamajų buvo kartu su žmona Tekle Indrašiene,
Liudviko, gim. 1888 m., buvo ištremtas į Sibirą, į Krasnojârsko kr. Kazačínskojės
rajono Piskunòvkos gyvenvietę. Nepraėjus nė dvejiems metams Antanas Indrašius
1950 m. vasario 5 d. mirė tremtyje. Jo žmona iš tremties buvo paleista 1956 m.
gegužės 22 d. ir 1959 m. grįžo į Lietuvą.
Antano Indrašiaus duktė Nijolė Indrašiūtė buvo ištremta 1949 m. kovo 25 d.
iš Gargždÿ. Ji 1958 m. sugrįžo į Lietuvą.
Kamajų vaistinė buvo įsikūrusi Vytauto g. 8.
Kaip matyti iš vaistinės patikrinimo aktų, Kamajų vaistinei 1948 metais
vadovavo vaistininko padėjėjas Kudirka. 1949 m. jį pakeitė vaistininko padėjėjas
Antanas Hokušas. Jis vaistinės vedėju buvo dvejus metus. Po jo 1951 m. vaistinės
vedėjas – vaistininko padėjėjas Renas Paškevičius. Jį 1953 m. pakeitė provizorius
Jonas Juodelis, gim. 1881 m., provizoriaus diplomą įgijęs Maskvos universitete
1908 m. Tarpukario Lietuvoje buvo Papilės vaistinės savininku. 1956–1961 m.
vaistinės vedėja – provizoriaus padėjėja Adelė Keznienė, gim. 1920 m., 1951 m.
baigusi Kauno felčerių akušerių mokyklą.
1962–1965 m. vaistinės vedėja – provizoriaus padėjėja Janina Jakutytė.
1967–2003 m. vedėja – provizoriaus padėjėja Janina Bagdonienė (Kriukelytė),
gim. 1947 m., 1967 m. baigusi Kauno medicinos mokyklą.
Vykdant Lietuvos SSR Ministrų tarybos 1974 m. nutarimą dėl kaimo ambulatorijų statybos, Kamajuose taip pat buvo pastatyta ambulatorija su vaistine
Strazdo aikštėje Nr. 2.
2012 m. Kamajų vaistinės direktorė – provizoriaus padėjėja Liana Čibinskienė (Lokcikaitė). Vaistinė priklausė Šeimos: vaistinių tinklui, o 2012 m. – BENU
vaistinėms.
Šaltiniai:
1.
2.

Acta musei historiae medicinae et pharmaciae Lituaniae, Kaunas, 1955, d. 2,
p. 24.
Liudo Rulinsko, dirbusio farmacijos inspektoriumi, informacija.
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Apie Sąjūdį Rokiškyje ir Kamajuose
Audronė Baltuškaitė

Rokiškio rajone aktyviausi gyventojai apie būrimąsi į Persitvarkyno Sąjūdį
pradėjo kalbėti 1988 metais po liepos 9-osios pirmojo mitingo, įvykusio Vilniuje.
Šiame mitinge susitiko Psichiatrijos ligoninės rentgenologas Algimantas Kuolas ir
tuometinio rajoninio laikraščio Spalio vėliava žurnalistė Irena Ratkienė. Tuo metu
abu pasidalijo įspūdžiais ir nusprendė, kad reikia „budinti“ rajono žmones, pradėti
kalbėti su atskirais asmenimis.
Prieš šį mitingą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje jau pasirodė Vilniaus inicia
tyvinės grupės pertvarkai remti laikraštukas Sąjūdžio žinios. A. Kuolas laikraštuką
perrašydavo ranka ir dalydavo žmonėms. Liepos 1 d. Žiukìliškių poilsiavietėje
(Jūžintÿ seniūnija) susirinko medikai ir A. Kuolo vadovaujami sportininkai. Čia
drąsiai suplevėsavo trispalvė, buvo kalbama apie Persitvarkymo Sąjūdžio idėjas.
Rajono gyventojų įsijungimo į Sąjūdį įvykiai plėtojosi labai sparčiai. Rugpjūčio 9 d. rokiškėnų grupelė: Algimantas Kuolas, Irena Ratkienė, gydytojas Paulius
Gaigalas, Audronė Baltuškaitė, kurią vežė mokytojas Virginijus Mauricas, po darbo
išvažiuoja į Vilnių, į Iniciatyvinės grupės posėdį. Čia Rokiškio grupė prisistato.
Iniciatyvinės grupės nariai iškart paprašė pradėti kuo greičiau veikti, organizuoti
mitingą, pasiūlė kontaktuoti su Alvydu Medalinsku. Jis ir buvo paskirtas Rokiškio
rajono iniciatyvinės grupės kuratoriumi.
Rugpjūčio 15 d. prie Vyžuonõs ežero Ylekio pirtyje susirenka pirmieji Sąjūdžio rajono iniciatyvinės grupės trylika narių. Rugpjūčio 23 d. į Rokiškį atvyksta
A. Medalinskas. Grupės nariai vyksta pas vykdomojo komiteto pirmininką Vytą
Kačinską įregistruoti iniciatyvinės grupės. Rugsėjo 7 d. iniciatyvinė grupė pakvietė
rokiškėnus į susirinkimą, kuris vyko dabartinės AB Rokiškio komunalininkas salėje,
o rugsėjo 9 d. įvyko pirmasis mitingas aikštėje prie Kultūros centro pastato. Jo
laiptai atstojo sceną. Rokiškėnai susirinko labai gausiai – apie 10 tūkst. gyventojų.
Į mitingą atvyksta Vilniaus iniciatyvinės grupės nariai: A. Šaltenis, B. Kuzmickas,
A. Nasvytis, Kauno iniciatyvinės grupės nariai, kraštietis K. Uoka, A. Butkevičius.
Šis mitingas pralaužė ledus rajono sąstingyje. Po jo miesteliuose ir kaimuose bei
įmonėse pradėjo kurtis iniciatyvinės grupės.
Viena iš pirmųjų sąjūdininkų grupelių buvo įkurta Duõkiškio kaime. Ją pradėjo
burti pašto darbuotoja Irena Elena Vigelienė. Pasak jos, artimiausiais pagalbininkais grupelėje tapo Genovaitė Butiškienė iš Vaine¤kių kaimo ir a. a. Algis Šukys.
I. E. Vigelienė pasakojo, kad meilę Lietuvai ir jos nepriklausomybei įskiepijo jos
tėvai, nors jie ir nebuvo tremtiniai. „Tėvelis dirbo zakristijonu bažnyčioje, todėl vaikai
buvo auklėjami krikščioniškai. Sovietmečiu mano šeima patyrė spaudimą. Galbūt tai ir
paskatino burti Sąjūdžio grupelę“,– mano I. E. Vigelienė. Ji aktyviai dalyvavo visose
Sąjūdžio rengiamose akcijose, Lietuvos blokados metais aukojo savo lėšas, vyko į
Baltijos kelią. Abejonių nebuvo ir 1991 metais važiuoti į Vilnių ginti parlamento,
nors augino dvi dukras. Sausio 12 d. ji atvažiavo į Rokiškį, kad čia prisijungtų
prie gausaus rokiškėnų būrio. „ Stovėjome prie parlamento rūmų, bet žinios, ateinančios iš televizijos bokšto gynėjų, kėlė didelį nerimą“,– prisipažino duokiškietė. Tačiau
437

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

didžiausias duokiškėnų sąjūdininkų darbas – tai gyventojų agitavimas, jų žadinimas
nebūti abejingiems dėl Lietuvos nepriklausomybės. Duokiškio sąjūdininkai rajono
Sąjūdžio tarybai padėjo rinkti parašus, prieš rinkimus nešiojo agitacines skrajutes.
Rokiškio rajono iniciatyvinei grupei pradėjus rengti viešus susirinkimus,
atsirado labai daug pagalbininkų, kurie negailėjo savo laiko, lėšų ir atliko labai
didelį darbą važiuodami į atokiausius rajono kaimus, lankydami gyventojus, aiškindami jiems Sąjūdžio tikslus. Viena iš tokių aktyvisčių buvo iš Kamajų seniūnijos
Aukštåkalnių kaimo kilusi a. a. Anelė Piestinienė. Ji, į pagalbą pasitelkusi kitas
moteris, pėsčiomis apėjo visas Kamajų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų
trobas. Ji juokaudavo, kad per tokias keliones sunešiojo nė vieną porą batų.
A. Piestinienė palaidota Kamajų kapinėse.
A. Kuolas pasakojo, kad pralaužti Kamajų „sovietinį bastioną“ buvo labai
sunku. Sąjūdžio laikraščius platinęs A. Kuolas taip pat pasiekdavo atokiausius
Kamajų seniūnijos kaimus. Jis buvo nustebintas gyventojų baimės. Anot jo, net
Salÿ klebonas neišdrįso paimti platinti Sąjūdžio laikraščių.
Dabartinė Kamajų seniūnė Laimutė Vilimavičienė, gyvenanti Salų kaime,
patvirtino, kad kaime aktyvių gyventojų nebuvo, gyventojai į Sąjūdžio grupę nesibūrė. „Nebent atvykdavo tremtinys Bronius Gurnikas. Jis Salose atsiėmė tėvų žemę“,–
pridūrė seniūnė. A. Kuolas mano, kad Atgimimo pradžios laikotarpiu kaimo
žmonės, gaunantys mažai informacijos, tiesiog bijojo būti aktyvūs, nes nežinojo,
kaip pasisuks įvykiai. Kaimuose didžiausias autoritetas buvo kolūkio pirmininkas.
Anot A. Kuolo, pažangiausi pirmininkai rajone buvo tik trys: Jūžintų kolūkio pirmininkas Romualdas Feliksas Kriaučiūnas, vėliau dirbęs Žemės ūkio viceministru,
Kazlíškio – Vytautas Spalgenas ir Kamajų – Vytautas Vilys.
Jau gerokai vėliau Kamajuose susikūrusi Sąjūdžio grupelė į Sąjūdžio rajono
II konferenciją (ji vyko 1989 m. gruodžio 2 d.) rekomendavo Vytautą Vilį. Jis
delegatų buvo išrinktas tarybos nariu, bet labai didelio aktyvumo nerodė. V. Vilys
pasakojo, kad prieš konferenciją pas jį atėjo kolūkio tiekėjas Irmantas Tarvydis
(dabar UAB Ivabaltė generalinis direktorius), vyriausiasis energetikas Sigitas Kirlys,
statybos darbų vykdytojas Viktoras Zariankinas ir pasiūlė jiems atstovauti konferencijoje: „Man pasakė, kad esu rajone žinomesnis asmuo nei jie, todėl mane žmonės
išrinks į Sąjūdžio rajono tarybą.“ Vėliau V. Vilys pasuko į socialdemokratų partiją,
iki jos susijungimo su LDP vadovavo partijos skyriui.
Sąjūdžio rajono tarybos pirmininkas Leonas Jankauskas taip pat pastebėjo,
kad kamajiškiai kasdieniuose sąjūdininkų darbuose nebuvo labai aktyvūs. Tik po
nepriklausomybės atkūrimo, Sąjūdžiui paraginus burtis į partijas, prie krikščionių
demokratų partijos prisijungė Kamajų seniūnijos socialinė darbuotoja Audronė
Kaupienė. L. Jankauskas prisiminė, kad į Sąjūdžio būstinę dažnai užsukdavo Kalvių
kaimo ūkininkas Jonas Venslovas. „Bet jis dažniau ieškodavo teisybės, nei siūlydavosi
padėti“,– prisiminė L. Jankauskas.
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Sąjūdis Lietuvos periferijoje:
Kamajų miestelio atvejis
Irena Šutinienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Sociologijos institutas

Įvadas
Lietuvos Sąjūdis kaip socialinio judėjimo forma yra nemažai tyrinėtas įvairiais aspektais – istoriniu, politologiniu, sociologiniu. Daugiausia atlikta Sąjūdžio
ištakų ir veiklos didžiuosiuose miestuose tyrimų, mažiau yra tyrinėta šio judėjimo raiškos Lietuvos periferijoje problematika. Periferijos problematika daugiausia
nagrinėta istorijos aspektu.1 Tarp sociologinių aspektų tyrimų išsamiausi yra
tinklaveikos teorijų perspektyvoje atlikti vėlyvojo sovietmečio socialinių tinklų
kaip šio judėjimo ištakų tyrimai. Nagrinėtas socialinių tinklų mobilizacinis poveikis ir Sąjūdžio formavimosi mechanizmai tiek didžiuosiuose miestuose, tiek
keliuose periferijos miestuose.2 Šie tyrimai, be kitų rezultatų, atskleidė didelę
mobilizacijos politiniam protestui formavimosi mechanizmų konkrečiose vietovėse
įvairovę – kiekviename iš trijų tirtų periferijos miestų ir rajonų veikė skirtingi
protesto mobilizacijos mechanizmai ir šio judėjimo formavimosi scenarijai, kurie
rėmėsi skirtingais socialiniais ištekliais.3 Tyrimas atskleidė, kad greta Sąjūdžio
susikūrimą ir politinę mobilizaciją didžiuosiuose miestuose rėmusių „savaimios
visuomenės“ tinklų4 periferijoje svarbią reikšmę turėjo kitokio pobūdžio socialiniai
ryšiai ir veiksniai (šeimos, profesiniai, asmeniniai), instituciniai oficialių organizacijų
tinklai, individualios iniciatyvos ir motyvacija ir kt.5 Kiti tyrimai taip pat rodo,
kad Sąjūdžio formavimasis „vietose“ vyko pagal įvairius scenarijus.6 Ši įvairovė
skatina Sąjūdžio istorijos tyrimus kolektyvinio veiksmo vidaus dinamikos bei
mikroperspektyvos požiūriu tęsti, tiriant Sąjūdžio raiškos sąlygas ir mechanizmus
konkrečiose vietovėse. Šiuo požiūriu, ieškant galimų savitumų, tikslinga atidžiau
panagrinėti ir šio judėjimo raišką kaimo vietovėse,– ji yra tyrinėta mažiau negu
miestų ir rajonų centrų bei miestelių.
Šio straipsnio tikslas – aptarti mobilizacinius Sąjūdžio formavimosi ir raiškos mechanizmus kaimo vietovėje – Kamajÿ gyvenvietėje; nagrinėjama, kokie tiek
lokalūs, tiek bendresni struktūriniai socialiniai veiksniai bei kontekstai, taip pat
individualios biografinės aplinkybės ir motyvai skatino šią mobilizaciją – žmonių
dalyvavimą arba nedalyvavimą Sąjūdyje kaimo vietovėje.
Kitas tyrimo aspektas susijęs su Atgimimo laikotarpio atminties formavimusi – kadangi šis laikotarpis tirtas retrospektyviai, daugiausia remiantis žmonių
prisiminimais, šie prisiminimai atspindi
ir dabartinius (tyrimo meto) Atgimimo 1 Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.), sud.
laikotarpio kolektyvinės atminties forM. Tamošaitis, L. Truska, Vilnius, 2009.
2
Sąjūdžio ištakų beieškant, sud. J. Kavaliauskaitė,
mavimosi mechanizmus. Tikimės, kad
A. Ramonaitė, Vilnius, 2011.
greta specifinių, tik šiai vietovei būdin- 3 Ten pat, p. 375-405.
gų, aplinkybių Kamajų atvejis atspindi 45 Ten pat, p. 20-25.
Ten pat, p. 374,404.
ir kai kuriuos tipiškus mobilizacijos po- 6 Laurinavičius Č., Sirutavičius V. Sąjūdis: nuo
„Persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios, Vilnius, 2008.
litiniam judėjimui – Sąjūdžiui vėlyvojo
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sovietmečio Lietuvos kaime bruožus ir šio atvejo analizė prisideda prie Sąjūdžio
formavimosi periferijoje socialinių aspektų tyrimų.

Sąjūdžio steigimosi ir plėtros
periferijoje bruožai
Sąjūdžio kūrimasis ir veikla periferijoje turi nemaža bendrų visai Lietuvai
bruožų. Šiuos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) istorijos aspektus atskleidžia
interpretacijos modelis, kurį sociologas L. Kraniauskas įvardija kaip „periferijos
diskursą“.7 Šiame diskurse atskleidžiama, kad Sąjūdžio plėtra periferijoje nemažai
priklausė nuo bendresnių socialinių procesų, tuo metu vykusių Lietuvoje, ir atspindėjo bendras struktūrines šio judėjimo prielaidas.8 Tarp jų svarbiausios: tam
tikras svarbiausios politinės sistemos atramos – represinio aparato – inertiškumas,
kurį ypač rėmė prasidėjusios centre reformos, įvelkamos į demokratijos (glasnost
politikos) rūbą; nacionalinis judėjimų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pobūdis.9 Be
struktūrinių prielaidų, Sąjūdžio plėtrą periferijoje lėmė tokios konkrečios priežastys, kaip „centro“ įtaka – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės
veiksmai bei politiniai įvykiai Vilniuje.10 Sąjūdžio grupių periferijoje kūrimosi
dinamikai taip pat būdingas tam tikras vėlavimas, susijęs su informacijos stoka
(ji dažniausiai nepatekdavo į visuomenės informavimo priemones, neretai būdavo
slopinama)11 bei visuomenės baimėmis.12
Sąjūdžio grupių formavimasis Lietuvos periferijoje įvardijamas kaip 1988 metų
Sąjūdžio žygis per Lietuvą. Detalesni Sąjūdžio grupių formavimosi ir veiklos vietose
tyrimai atskleidžia konkretesnius jo formavimosi dėsningumus ir kelis scenarijus.
Pastebima, kad Sąjūdžio grupių steigimuisi periferijos miestuose ir miesteliuose
daug įtakos turėjo Vilniuje vykę masiniai mitingai.13 Taip pat, ypač artėjant 7 Kraniauskas L. Kultūrinio nerimastingumo židiniai ir Sąjūdžio ištakos Klaipėdoje, Sąjūdžio ištakų
Sąjūdžio steigiamajam suvažiavimui,
beieškant, sud. J. Kavaliauskaitė, A. Ramonaitė,
tapo palankesnis vietinės valdžios poVilnius, 2011, p. 346–349.
žiūris. Su tuo susiję ir masiniai mitingai 8 Sirutavičius V. Sąjūdis ir periferija: nuo iniciatyvinės grupės iki masinio taikaus judėjimo, Sąjūdis
periferijoje. Juose kalbas sakydavo ir
Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.), sud. M. Tamovietos institucijų atstovai, ir iš Vilniaus
šaitis, L. Truska, Vilnius, 2009, p. 67–68.
9
atvykę LPS iniciatyvinės grupės nariai.14 10 Ten pat, p. 67.
Laurinavičius Č., Sirutavičius V. Sąjūdis: nuo
Šie ir kiti periferijoje vykę renginiai
„Persitvarkymo“ iki... p. 111ę112; Sirutavičius V.
Sąjūdis ir periferija... p. 68; Kraniauskas L. Mo(pavyzdžiui, Roko maršas per Lietuvą,
bilizuojančio komunikacijos tinklo plėtra: Sąjūdžio
ekologinės ir paveldosaugos akcijos ir
augimas Klaipėdoje 1988 m., Sociologija. Mintis ir
veiksmas, 2011, t. 2(29), p. 157; Kraniauskas L.
kt.) taip pat buvo svarbus Sąjūdžio kūrimosi periferijoje veiksnys.15 Pastebimi 11 Kultūrinio nerimastingumo židiniai... p. 346–347.
R u p š y t ė A. Str. Sąjūdis Lietuvos periferijoje... ;
keli pagrindiniai scenarijai – Sąjūdžio
Čepaitis V. Str. Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos
grupės kurdavosi arba labiau LPS ini- 12 Sąjūdis 1988–1991, Vilnius, 2010, p. 74.
Laurinavičius Č., Sirutavičius V. Sąjūdis: nuo
ciatyvinės grupės iniciatyva, arba „iš
„Persitvarkymo“ iki... p. 111.
apačios“ – spontaniška vietos žmonių 13 Sirutavičius V. Sąjūdis ir periferija: nuo... p. 68.
14
Ten pat, p. 70.
iniciatyva.16 Autoriai taip pat pastebi, 15 Ten pat; Kavaliauskaitė J., Ramonaitė A. Sąjūdžio
ištakų beieškant... p. 398.
kad dažnai šios strategijos „susidu16
Laurinavičius Č., Sirutavičius V. Sąjūdis: nuo „Perbliuodavo“, todėl sunku pasakyti, kas
sitvarkymo“ iki... p. 111.
darė diesnę įtaką Sąjūdžio steigimuisi.17 17 Ten pat.
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Kiti tyrimai taip pat parodė, kad šių dviejų scenarijų nepakanka aiškinant
konkrečius šio judėjimo atsiradimo ir plėtros periferijoje kelius ir bruožus. Tiriant
Sąjūdžio plėtros periferijoje bruožus socialinių tinklų analizės teorinės prieigos
požiūriu, nustatyti ir kiti veiksniai bei scenarijai. Daugelyje vietovių užfiksuotos
sudėtingos ir įvairialypės „savaimios visuomenės“ 18 buvimo ir „centro“ įtakų
sąveikos.19 Taip pat nustatyti scenarijai, kai, nesant „savaimios visuomenės“
tinklų Sąjūdžio plėtra ir mobilizacija jame dalyvauti kuriama kitų socialinių
ryšių – ypač profesinių bei asmeninių – pagrindu; taip pat atskleidžiama ne
tik profesinių, bet ir kitų institucinių ryšių bei išteklių svarba vėlesniuoju Sąjūdžio plėtros etapu. Vienų ar kitų tiek „periferijos diskurse“, tiek tinklaveikos
prieigoje aprašytų veiksnių reikšmė ir įtakos pobūdis konkrečiais atvejais yra
labai įvairus; „savaimios visuomenės“ tinklai buvo svarbūs ankstyvuoju grupių
steigimosi etapu (liepos – rugpjūčio mėn.), vėlesniu laikotarpiu jų atsiradimą
lėmė kiti ryšiai ir veiksniai.20
Tarp kitų veiksnių ir dalyvaujančių grupių, „šiek tiek vėliau, bet gausiai ir
patikimai į Sąjūdį įsiliejo tremtinių banga“, „didelę rėmėjų grupę į Sąjūdį atvedė katalikų
bažnyčios parama, o politinio veikimo patirtį perdavė į Sąjūdžio veiklą įsitraukę politiniai
kaliniai bei pogrindžio veiklos organizatoriai“.21 Apibūdinant Sąjūdžio dalyvius profesiniu požiūriu, konstatuojama, kad tai buvo vietos inteligentijos atstovai:
„nuo kraštotyrininko, pedagogo iki inžinieriaus, mediko ar aktoriaus. Taigi galima būtų
teigti, kad tai savotiški „viduriniosios klasės“ atstovai, šiuolaikiniais terminas tariant, savo
„socialinį kapitalą“ iš esmės sugebėję sukaupti jau tarybinėje Lietuvoje“.22
Šioje Kamajų atvejo analizėje siekiama prisidėti prie socialinių mobilizacijos
aspektų tyrimo, mikroperspektyvoje detaliai aprašant ir nagrinėjant tiek bendresnius sruktūrinius socialinius dalyvavimo bei nedalyvavimo Sąjūdyje veiksnius bei
kontekstus kaimo vietovėje, tiek individualias biografines aplinkybes ir motyvus.
Empirinėje analizėje siekta nagrinėti,
18
Savaimi visuomenė apima visas savarankiškas
kokie žmonės dalyvavo ar nedalyvasocialinės saviorganizacijos formas, kylančias
„iš apačios“, išreiškiančias troškimą ir gebanvo Sąjūdyje, kokie bendrieji pocesai ir
čias suvaržymų ir apribojimų terpėje gyventi
dėsningumai bei specifinės aplinkybės
„savaip“, pagal save, o ne taip, kaip reikalauja
turėjo įtakos šio socialinio judėjimo
institucionalizuota ideologinė valstybės sistema.
Savaimi visuomenė, skirtinai nei pilietis, gyvena
raiškai Kamajų miestelyje.
atsiribodama nuo totalitarinės valstybės (KavaTyrime daugiausia remiamasi
liauskaitė J., Ramonaitė A., Švedas A. Savaimi
visuomenė prieš totalitarinį režimą, Sąjūdžio ištakų
pusiau struktūruotų interviu su Kabeieškant ... p. 24).
majų gyventojais, atliktų 2006 metais 19 K r a n i a u s k a s L. Kultūrinio nerimastingumo
židiniai... p. 374; Sąjūdžio ištakų beieškant, sud.
Versmės leidyklos organizuotos kraštotyros ekspedicijos metu, duomenimis. 20 J. Kavaliauskaitė, A. Ramonaitė, p. 375-407.
Ten pat, p. 404.
Su kai kuriais informantais atlikti bio- 21 Sąjūdžio ištakų beieškant, sud. J. Kavaliauskaitė,
grafiniai interviu. Taip pat naudoja- 22 A. Ramonaitė, p. 405.
Sirutavičius V. Sąjūdis ir periferija... p. 73.
ma Rokiškio rajono Sąjūdžio istorijos 23 Baltuškaitė A. Rokiškėnų kelias į Sąjūdį: nuo
Gorbačiovo persitvarkymo iki atkuriant Nepriklautyrimų medžiaga.23 Pažymėtina, kad
somybę, Sąjūdis Lietuvos periferijoje...; Mackeviapklausos mežiaga traktuojama kaip
čienė O. Rokiškis ir 20 Sąjūdžio metų: konferencijos
pranešimai...
subjektyvi, atspindinti ne tiek faktus,
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kiek 2007 metais išreikštus retrospektyvius žmonių požiūrius į tą laikotarpį, t. y.
kaip to laikotarpio atmintis. Todėl siekiama ne tiek rekonstruoti istorinius faktus,
kiek tirti socialinius ir motyvacinius mobilizavimo socialiniam judėjimui aspektus.
Siekiant atskleisti įvairių socialinių ir įvairaus aktyvumo grupių požiūrius
ir laikyseną, apklausti aktyvūs dalyviai – Kamajų iniciatyvinės grupės nariai, kiti
aktyviau dalyvavę Sąjūdžio renginiuose žmonės, potencialiai aktyvesnių socialinių
grupių atstovai (tremtiniai, aktyvesni bažnyčios bendruomenės nariai, inteligentijos atstovai), taip pat kiti Atgimimo metu laikęsi įvairių institucinių pozicijų ir
įvairaus amžiaus žmonės. Domėtasi ne tik dalyvavusių, bet ir kitokių pozicijų
Atgimimo metu užėmusių žmonių nuomonėmis ir požiūriais. Informantų vardai
ir pavardės neskelbiamos, išskyrus Sąjūdžio rėmimo grupės narių pavardes, kurios tekste vietomis minimos (šiuo atveju išlaikyti anonimiškumo neįmanoma, nes
šiuos žmones nesunku identifikuoti iš konteksto). Iš viso apklausta 15 žmonių,
Atgimimo metu gyvenusių Kamajuose.

Sąjūdžio rėmimo grupės steigimasis ir veikla
Kamajuose: veiksniai ir motyvai
Sąjūdžio grupių kūrimosi Rokiškio rajone ir Kamajuose veiksniai ir
kontekstai. Rokiškio mieste Sąjūdžio rėmimo grupė įsikūrė 1988 m. rugpjūčio
15 d. Tarp šį veiksmą paskatinusių veiksnių A. Baltuškaitė, remdamasi savo ir
kitų aktyvistų prisiminimais, įvardija „centro ir periferijos“ diskurse minimus
veiksnius: tai dalyvavimas „centro“ renginiuose ir ryšiai su LPS Vilniaus grupės
bei kitų vietovių aktyvistais. „Savaimios visuomenės“ raiškos užuomazgomis
galima laikyti iniciatyvios žurnalistės I. Ratkienės per spaudą inicijuotą rubriką
Į Sąjūdį už kultūrą, sukėlusią daug atsiliepimų. Pirmasis impulsas veiksmui buvo
A. Kuolo dalyvavimas liepos 28 d. Biržuose Roko maršo per Lietuvą renginyje. Ten
jis susitiko su anykštėnais ir dalijosi informacija apie „centro“ raginimą rajonuose
kurti iniciatyvines grupes. Po to A. Kuolas pradėjo burti bendraminčius ir su
keliais iš jų rugpjūčio 7 d. dalyvavo to paties maršo baigiamajame koncerte Vilniuje, kuriame kalbėjo LPS iniciatyvinės grupės nariai. Po dviejų dienų Rokiškio
atstovai jau dalyvavo LPS iniciatyvinės grupės posėdyje Vilniuje. Tame posėdyje
buvo numatyta surengti Sąjūdžio mitingą Rokiškyje. Rugpjūčio 15 d. grupė buvo
įkurta. Formaliai grupė neturėjo lyderio, o jos neformaliu lyderiu laikinai tapo
Rokiškio psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojas Eugenijus Mikaliūnas, kurio kabinete
ir vykdavo grupės susirinkimai.24 Socialinės dalyvių pozicijos iš esmės atitinka šalies
Sąjūdžio dalyviams būdingas „vidurinės klasės“ pozicijas – grupę sudarė įvairių
sričių specialistai, daugiausia turintys aukštąjį išsimokslinimą (gydytojai, žurnalistai,
pedagogai, ekonomistas, architektas, teisininkas, kunigas ir kt.); kaip ir Vilniuje,
siekiant apsisaugoti nuo persekiojimų stengtasi įtraukti turinčius reikšmingesnes
formalias ir neformalias pozicijas (prestižą, autoritetą) žmones. Tarp įsijungusių į
LPS rajono grupę būta ir darbininkų. Kai kurie nariai (A. Baltuškaitė, R. Stankevičiūtė, S. Krasauskaitė) buvo ir politinės ideologinės valdžios institucijų (komunistų partijos ir komjaunimo rajono
komitetų) darbuotojai – tai rodo, kad 24 Baltuškaitė A. Rokiškėnų kelias į Sąjūdį..., Sąjūdis
dalis žmonių, kaip būdinga vėlyvajam
Lietuvos periferijoje ..., p. 312–314.
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sovietmečiui25, nesitapatino su „sistemos“ ideologija ir politinėmis institucijomis
ir traktavo jas pragmatiškai, instrumentiškai. Kita vertus, sovietmečio kasdienybės „nupolitinimo“ tendencija, kaip pastebi pokomunistinės nostalgijos tyrimuose
M. Nadkarni, buvo būdinga pačiai komunistinei sistemai: šiai sistemai būdinga
politinės ir kasdienybės sričių atskyrimo logika (nepaisant didelio kasdienybės
ideologizavimo laipsnio, „paprasti žmonės“ buvo atskirti nuo politinio gyvenimo
ir neturėjo jam jokios įtakos) įgalino (ir įgalina nostalgiškuose prisiminimuose) net
ideologines ir politines sovietmečio institucijas kasdienybės kontekstuose traktuoti
kaip „nepolitines“.26
Rokiškio rajono scenarijuje matomas iniciatyvų iš „centro“ ir „iš apačios“
susipynimas, nors nei rajone, nei kaimuose Sąjūdžio grupė nebuvo įkurta iš Vilniaus ar Kauno. Galima pastebėti gana stiprią asmeninių ryšių, susipinančių su
profesiniais, įtaką – iniciatyvesni žmonės surasdavo vienas kitą, dalijosi informacija
ir būrėsi veiklai ne tiek profesinių, kiek asmeninių iniciatyvų ir ryšių pagrindu.
Tam tikras židinys buvo Rokiškio psichiatrijos ligoninė, kurioje platinti ir pirmieji
Sąjūdžio žinių numeriai, bet asmeninių ir šeimos ryšių pagrindu kuriantis rėmimo
grupei dalyvavo ir kiti, ne vien šio kolektyvo, žmonės. Minėta I. Ratkienės inicijuota Sąjūdžio už kultūrą rubrika padėjo atpažinti ir vėliau pakviesti alternatyvias
sistemai vertybes išpažįstančius žmones ir iš asmeniškai nepažįstamų žmonių sukurti silpnųjų ryšių tinklą. Bet ryškesnių „savaimios visuomenės“ židinių, kuriuose
alternatyvias vertybes išpažįstantys žmonės sovietmečio pabaigoje būtų jungiami
tiesioginių ryšių ir veiklos (išskyrus asmeninius pasitikėjimo ryšius), čia nebuvo.
Tarp veiksnių, nulėmusių Sąjūdžio grupės susikūrimo laiką, be mitingų Vilniuje, svarbios buvo „centro“ akcijos periferijoje, tačiau, kaip ir kitur, jose gauta
informacija tik davė pirmąjį postūmį mąstyti apie veiklą, bet iniciatyvos kildavo
iš vietos žmonių. Pirmieji impulsai organizuotis kilo apsilankius pirmuosiuose
mitinguose Vilniuje (liepos 9-sios).27 Tiesioginis impulsas, paskatinęs veiksmus,
buvo dalyvavimas Roko maršo renginyje Biržuose ir jo metu pasakytos LPS inicia
tyvinės grupės narių kalbos.
Pirmųjų mėnesių grupės veiklos istorijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, svarbios
buvo Vilniaus LPS iniciatyvinės grupės iniciatyvos ir vadovavimas; procesus
koregavo ir rajono partinės valdžios požiūris bei veiksmai, ir žmonių nuotaikos
bei baimės. Visuomenės mobilizavimą kolektyviniam veiksmui susikūrusi rajono
grupė laikė svarbiausiu tikslu.28 Masiškumas ir aktyvumas nustebindavo ir pačius
organizatorius, tai rodė, kad ir periferijoje nacionalizmo idėjų ir kitų opoziciją
sistemai skatinusių veiksnių mobilizacinė galia buvo didelė.
Kaime, kaip ir galima tikėtis pagal centro ir periferijos modelį, grupių 25 Yurczak A. Everything Was Forever, Until It Was
NO More: The Last Soviet Generation, Princenton,
kūrimosi vėlavimas buvo šiek tiek di2005, Vaiseta T. Nuobodulio visuomenė: vėlyvojo
desnis. Patys Kamajų grupės dalyviai
sovietmečio Lietuva (1964–1984), daktaro disertacija,
Vilnius, 2012.
tikslios datos neprisimena ir jos raštu
26
Nadkarni M. “But it‘s ours“: Nostalgia and the
nefiksavo – minimas 1988 metų rugPolitics of Authenticity in Post-Socialist Hungary,
Post-Communist Nostalgia, ed. by M. Todorova,
pjūtis–rugsėjis, laikas „prieš Sąjūdžio
suvažiavimą“. Rokiškio rajono Sąjūdžio 27 Z. Gille, New york, Oxford, 2010, p. 204.
Baltuškaitė A. Rokiškėnų kelias į Sąjūdį...
istorijoje Kamajų grupė minima tarp 28 Ten pat, p. 316.
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pirmųjų 34 grupių, kurios įsisteigė po 1988 metų rugsėjo 9-ąją Rokiškyje įvykusio
pirmojo mitingo.29 Tad, kaip ir visos Lietuvos mastu, būtent vieši mitingai paskatino pasijusti drąsiau ir veikti tuos žmones, kurie norėjo išreikšti alternatyvią
sistemai poziciją. Kokios aplinkybės ir motyvai lėmė, kad būtent šie konkretūs
žmonės ėmėsi iniciatyvos?
Socialiniai kontekstai: socialinės pozicijos ir ryšiai. Pasak grupės narių
ir kitų žmonių prisiminimų, grupė kūrėsi asmeninių ryšių pagrindu: iniciatyvos
ėmėsi trys jauni žmonės, susiję asmeniniais pasitikėjimo ryšiais. Svarbią įtaką,
atrodo, turėję ir tokie socialiniai veiksniai kaip išsilavinimas ir amžius; juos, kaip
turėjusius įtakos dalyvavimui, nurodo ir patys dalyviai. Kamajuose rėmimo grupės
organizavimo iniciatyva kilo tarp jaunų specialistų, bet aukštasis išsilavinimas
tuo metu dar jauniems (25–30 metų) žmonėms šiuo požiūriu buvo svarbus ne
savaime, o labiausiai dėl studijų metu įgytų alternatyvių sistemai idėjų ir vertybių
bei socialinių ryšių:
„Turbūt išsilavinimas lėmė, studijų laikais gal visi norėjo, kad Nepriklausomybė būtų, kad
kažkas geriau būtų... Kai mokiausi institute, visi norėjo tos nepriklausomybės....Kažkaip
jauniems tas buvo aktualu, lūkesčiai gal kažkokie buvo“ (42 m. buvęs grupės narys).
„Šiaip iš anksčiau žinojom ir Vytį, ir vasario 16-ją, kai studijavom“ (46 m. buvęs
grupės narys).
Kamajų atveju jauniems kolūkio specialistams būtent iš studijų laikų išlikę
vieno jų ryšiai su Vilniumi ir iš ten gaunama informacija turėjo ir tiesioginės
įtakos apsisprendžiant veiksmui:
„Iš Vilniaus straipsniai pradėjo eiti ir pakėlė žmonių dvasią. Sąjūdžio grupėj buvo Rupšytė, dirbusi Fizikos institute, iš tų laikų palaikėm kontaktus, nuolat gaudavom po kelis
egzempliorius „Sąjūdžio žinių“, pasidalindavom čia Kamajuos, taip ir pradėjom paskui...
Čia tarp specialistų, dar kitų žmonių ir kilo ta idėja“ (42 m. buvęs grupės narys).
Tad inspiracija veiksmui, kaip ir kitur Lietuvoje30, kilo plintant informacijai iš Vilniaus ir iš Rokiškio rėmimo grupės. Veikė dvejopi ryšių tinklai – ir su
Vilniumi, ir su rajonu:
„Iš Vilniaus girdėjom. TV, spauda, tiesiogiai teko bendraut su rokiškėnais, spaudą gauda
vom iš Rokiškio“ (46 m. buvęs grupės narys).
Grupė bent iki pirmosios rajono Sąjūdžio konferencijos 1989 m. vasario mėn.
neturėjo formalios struktūros – narių sąrašo ir vadovo. Kaimo vietovėje, kur dauguma asmeniškai pažįstami, nereikėjo didelių organizacinių pastangų, norintys
įsijungti nesunkiai juos surasdavo. Grupės nariai daugiausia rinkdavosi ir dalydavosi
informacija dirbtuvėse, ten ateidavo ir
29
Ten pat, p. 317.
kiti žmonės, tad grupė kūrėsi profesinių 30 Sąjūdžio ištakų beieškant, sud. J. Kavaliauskaitė,
ir asmeninių socialinių ryšių pagrindu.
A. Ramonaitė, p. 404.
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Grupių sudėties dinamiškumas, būdingas ir kitų vietovių grupėms, buvo ir šioje
grupėje, žmonės įsijungdavo įvairiu metu įvairiam laikui. Aktyviausi buvo minėti
keli ūkio specialistai, inicijavę grupės įsikūrimą: „Zariankinas, Tervydis, Kirlys – trys
likom. Dar vyriausiasis agronomas Sabalys Rimantas. Mes nieko nekvietėm, kas norėjo,
susirado“ (46 m. buvęs grupės narys). Rėmimo grupė buvo ne vienintelė socialinė
burianti dalyvauti Sąjūdyje erdvė, vyresnius žmones būrė ir Bažnyčia:
„Bažnyčia prisidėjo. Mokytojai pensininkai dalyvaudavo per bažnyčią. Choras važiuodavo
į renginius, apie 20 žmonių. Tremtiniai irgi būrėsi prie bažnyčios, kadangi vyresnio
amžiaus“ (46 m. buvęs grupės narys).
„Vyresni žmonės daugiau spietėsi prie bažnyčios. Jų idėjinis bendrumas ir dvasinis jiems,
matyt, buvo svarbu. Ir amžinatilsį klebonas Kiela veikė, ta grupelė būtent ten laikėsi“
(45 m. pedagogas).
Tad pokyčių židiniai kaime Kamajų atveju formavosi tarp jaunų specialistų, nemažai „atsivežusių“ judėjimo kultūrinį matmenį – alternatyvių idėjų – iš
studijų didžiuosiuose miestuose; kaip ir visoje Lietuvoje, svarbus židinys buvo ir
Katalikų bažnyčia, subūrusi aktyvesnius ir drąsesnius vyresniosios kartos žmones,
pritarusius nepriklausomybės idėjai.
Kaime, iš dalies ir dėl nedidelio narių skaičiaus, buvo mažesnis negu rajone
veiklos savarankiškumas – apklaustieji pabrėžia, kad veikė kaip rajono Sąjūdžio
rėmimo grupės dalis, vykdydami rajono grupės užduotis ir dalyvaudami bei organizuodami dalyvavimą rajono ir šalies renginiuose. Kita vertus, būta ir tiesioginių
ryšių su Vilniumi, tiek grupės nariai, tiek ir kiti kamajiškiai savarankiškai vykdavo
į renginius Vilniuje, kai kurie važiavo ir sausio 13-ąją, grupės nariai ir keli kiti
kaimo atstovai dalyvavo 1989 m. vasario 25–26 dienomis Vilniuje, Profsąjungų
rūmuose, vykusiame Lietuvos žemdirbių sąjūdžio steigiamajame suvažiavime,
inicijavusiame Lietuvos kaimo atgimimą.
„Mes su draugais... bendraminčiais. Didelės veiklos taip ir neišėjo padaryti, išvyko vienas
iš mūsų draugų, Zariankinas, tada kitas mūsų bendramintis pradėjo verslą Rokiškyje
apie 1991 metus <...> Smulki ta veikla – Rokiškio ir Vilniaus renginiuose dalyvavom ir
šiek tiek toj veikloj vietoje. Sausio 13-tą apylinkėj budėjom. Kadangi aš buvau tuo laiku
tos apylinkės tarybos pirmininkas. Vėliau ir Rokiškio taryboj buvo Kamajų atstovas, vėlesniais laikais, ne pradžioj. <...> Baltijos kelias labiausiai įsiminė, ir sausio 13-oji. Kai
sėdėjom seniūnijoj ir laukėm tankų [juokiasi]. Esam pirma seniūnija nuo Anykščių, prie
telefono budėjom, buvo paaiškinta iš Rokiškio, kas daryt ir taip toliau“ (46 m. buvęs
grupės narys).
Daugelis kamajiškių dalyvavo Sąjūdžio renginiuose savarankiškai, gavę informaciją per TV, spaudą, neformalių ryšių kanalais. Vyresnių žmonių dalyvavimas
daugiausia reikštas, kaip ir visoje Lietuvoje, dalyvaujant tiek vietos, tiek rajono
ir Lietuvos renginiuose, domėjimusi ir emociniu pritarimu žiūrint televiziją ir
klausant radijo. Į renginius žmonės daugiausia vykdavo arba individualiai, arba
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organizuodavosi neformaliomis grupėmis, į kai kuriuos renginius vyko rajono
grupės organizuotu transportu (žmonės mini, kad visi norintys netilpdavo). Pag
rindinis informacijos šaltinis daugumai, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo informacija
per žiniasklaidą ir neformalių ryšių kanalus bei dalyvavimas renginiuose. Tipišką
pritarusiųjų laikyseną iliustruoja šis interviu fragmentas:
„Kai pradėjo judėt, viską žinojom. Prie to paminklo Mickevičiaus jau žinojom. Paskui
jau televizija, visur. Kai bokštą ėmė, tai mūsų gi sūnus buvo. Į Baltijos kelią važiavom,
pilnas autobusas žmonių buvo“ (75 m. moteris).
Kaip pastebima ir kituose tyrimuose, svarbi aplinkybė buvo vietos valdžios
institucijų pozicija, ypač pradžioje, iki 1989 m. sausio 28 d. rajono konferencijos,
kuri iš dalies legitimavo ir institucionalizavo Sąjūdžio grupių veiklą rajone. A. Baltuškaitė pastebi, kad rajono partinė valdžia trukdė ir priešinosi Sąjūdžio veiklai, o
„tuo metu (1988–1989 metais) visa valdžia buvo komunistų partijos sekretorių rankose“.31
Iš dalies todėl ir rėmimo grupės kaimuose buvo negausios. A. Baltuškaitė rašo, kad
„analizuojant to meto įvykius, negalima teigti, kad į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę ar kolektyvų grupes gyventojų įsijungimas buvo masinis. Priežasčių buvo įvairių, bet viena iš jų,
matyt, baimės jausmas, nes vis dar nebuvo aišku, kuo gali baigtis Atgimimo laikotarpis
<...> Be to, beveik visiems sąjūdininkams buvo anonimiškai grasinama“.32
Kamajų aplinkybės šiuo atžvilgiu buvo palankesnės. Čia buvo tam tikras
oficialių, taip pat ir ideologinių institucijų ir Sąjūdžio grupės „persidengimas“ –
kai kurie grupės aktyvistai oficialiose institucijoje (kolūkyje ir savivaldybėje) turėjo
gana aukštas pozicijas: S. Kirlys buvo apylinkės tarybos pirmininkas ir komjaunimo
sekretorius, kiti jauni specialistai atstovavo profesinėms pozicijoms, turinčioms
didesnę ar mažesnę svarbą.
Šis „persidengimas“ iš dalies padėjo legitimuoti, įtvirtinti atsikuriančios valstybės valdžią. Pavyzdžiui, pirmiau cituotame interviu minėtame epizode 1991 metų
sausio 13-osios naktį S. Kirlys su kitais grupės draugais budėjo apylinkėje (seniūnijoje) kaip Sąjūdžio atstovas, vykdęs Sąjūdžio nurodymus.
Kolūkyje didžiausią galią turėjo jo pirmininkas, todėl buvo labai svarbi jo
laikysena (tad neatsitiktinai įkūrę grupę jo nariai atėjo apie tai pasikalbėti pas
pirmininką). Buvę grupės nariai pabrėžia palankios kolūkio pirmininko V. Vilio
laikysenos svarbą. Nors jo laikysena Sąjūdžio pradžioje įvardijama kaip „laikymasis
nuošalyje“, grupei buvo svarbus ir pasipriešinimo nebuvimas, kurį jie mini buvus
kai kuriuose kituose rajono kolūkiuose.
„Nuo pradžių su mumis, bet kadangi kolūkio pirmininkas buvo, tai jis, kaip čia pasakius,
lyg ir prilaikė mus. Kiek supratau, pritarė tam dalykui“ (46 m. buvęs grupės narys).
„Pirmininkas buvo Vilys, nebuvo tokio,
kad užgesint tą reikalą, normaliai, nuošaly
laikėsi. Demokratiškai viskas buvo leista,

Baltuškaitė A. Rokiškėnų kelias į Sąjūdį... p. 323,
325.
32
Ten pat, p. 318.
31
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nebuvo pasipriešinimo. Kitur buvo agresyviai nusiteikusių. Mūsų pirmininkas nebuvo
stabdys. Paskui pats prisijungė, kartu ir visi įsijungė“ (42 m. buvęs grupės narys).
Pažymėtina ir reformistinio Sąjūdžio veiklos pobūdžio pradiniame etape
svarba kaime, tai leido įsijungti ir atsargesniems, mažiau radikaliai nusiteikusiems
žmonėms, ypač valdžios institucijų atstovams. Tuometinis kolūkio pirmininkas
V. Vilys vėliau, po antrosios rajono konferencijos, buvo pakviestas ir įsijungė į
rajono Sąjūdžio tarybos veiklą, 1990 metų pradžioje, būdamas tarp 17 išrinktų
į rajono savivaldybės tarybą kolūkių pirmininkų, įsijungė ir į tarybos Sąjūdžio
klubą.33 Savo vaidmenį taryboje V. Vilys apibūdina kaip „tarpininko tarp radikalesnio ir ūkinio vienetų“:
„Manau, kad mum pavyko rajone, kad nesusipriešintų ūkių vadovai, susišnekėdavo. Pas
mus nebuvo toks audringas sąjūdis, kaip būna, jei susilauktų pasipriešinimo“(57 m.
buvęs kolūkio pirmininkas).
Dalyvavimo rėmimo grupėje ir Sąjūdyje motyvacija. Socialinis psichologas
P. G. Klandermanas skiria tris dalyvavimo socialiniuose judėjimuose motyvų grupes:
instrumentinius (siekimas pakeisti socialinę ir politinę aplinką), socialinio identiteto
(dalyvavimas kaip kolektyvinio identiteto išraiška), ideologinius (išreiškiant savo
pažiūras, vertybes, siekiant prasmės).34 Instrumentiniai dalyvavimo socialiniuose
judėjimuose motyvai nagrinėjami išteklių mobilizacijos ir politinių procesų teorijų
požiūriu, o psichologinius jų aspektus apibūdina racionalaus pasirinkimo ir lūkesčių–vertybių teorijos; socialinio identiteto motyvaciją nušviečia požiūriai, kuriems
svarbus kolektyvinis identitetas kaip socialinių judėjimų komponentas; ideologiniai
motyvai siejami su požiūriais, atsleidžiančiais kultūros, prasmių, naratyvų, moralinių veiksnių reikšmes socialiniuose judėjimuose.35
Kamajų rėmimo grupės ir kitų Sąjūdžio dalyvių pasakojimai rodo, kad apklaustiems dalyviams didelę reikšmę turėjo instrumentinė, „racionalaus pasirinkimo“
motyvacija, taip pat buvo labai svarbi (kai kuriems dalyviams svarbiausia) ir identifikacija su bendromis tautinio atgimimo idėjomis (identiteto ir ideologinė motyvacija).
Instrumentinius motyvus atspindi dalyvių teikiama nemaža reikšmė ekonominės bei socialinės saviraiškos, kartu ir asmeninės karjeros, perspektyvos ir
galimybių stokai sovietinėje sistemoje – ši sistema kritikuojama visų pirma šiais
požiūriais. Savo dalyvavimą kai kurie veikėjai apibūdina ne tiek kaip nacionalizmo
ir politinės nepriklausomybės idėjų realizavimo siekį, o kaip siekį pasipriešinti
neracionalios ir jiems beprasmės sistemos funkcionavimui. Kitas svarbus aspektas – totalitarinės kontrolės represinių mechanizmų irimo ir nusilpimo suvokimas,
padrąsinęs prisidėjimą prie pokyčių.36 Prisiminimuose žmonės įvardija kaip motyvus jungtis į Sąjūdį jų kasdienybėje
33
pastebėtus ankstesnių kontrolės me- 34 Ten pat, p. 330–333.
Klandermans P. G. The demand and supply
chanizmų neveiksnumo ženklus:
of participation: social psychological correlates
„Įsivaizdavimas, kad gali žlugti Tarybų
Sąjunga, atsirado apie 1988–1989 metus,

of participation in a social movement, Psichologia
politica, 2002, p. 84–87.
35
Ten pat, p. 84.
36
Sirutavičius V. Sąjūdis ir periferija...
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ne vien politikoj, ir ekonomikoj pasidarė kitaip. Prasidėjo tie judėjimai, ir žalieji, ir eksperimentai. Ir matės, kad sistema nebuvo tokia jau griežta“ (46 m. buvęs grupės narys).
Nedalyvavę grupėje žmonės taip pat įvardija anksčiau pastebėtus represinės
kontrolės sistemos irimo ženklus kaip Sąjūdžio prielaidas:
„Jaučiau, kad idėjinis tas darbas po truputį keičiasi. Pedagoginiam institute jautėsi – sakė,
jūs galite daryti, dirbti, rodyti iniciatyvą. Atvykus čia dirbti, irgi jautėsi santvarkos
pasikeitimas, žinojau iš draugų, kad anksčiau, jei nestodavai į partiją, karjera būdavo
baigta, dabar man jau to nebuvo. <..>Tos komunistinės idėjos man buvo svetimos, niekada
neabejojau. Kai atėjo Sąjūdis, dūšioj džiaugiausi“ (44 m. vyras).
Instrumentinio matmens svarba atsispindi ir bendruose šio laikotarpio apibūdinimuose – nurodoma, kad nepriklausomybė remta ne kaip savitikslė idėja,
o būtent dėl siekių pakeisti visuomenę į geresnę. Čia atsispindi ir Atgimimo
laikotarpio prisiminimui būdingas kai kurių dabarties nusivylimų projektavimas
į tą laikotarpį – dabarties blogybės apibūdinamos lyginant su tų laikų idealais
ir viltimis.
„Nepriklausomybė – kad gyvenimas palaisvėtų, pagerėtų. Čia visos Lietuvos permainos.
<..> O dėl ko žmonės kilo – nes visi norėjo teisingos nepriklausomos Lietuvos. Nes jeigu
tu tremtinys arba ne partijos narys, negalėjai ko nors pasiekti, nors ir geras specialistas.
Nors dabar neteisybės nėra tiek daug Lietuvoj, daugiau pagal sugebėjimus, bet yra ir
kas nesąžiningai prasisuka“ (42 m. buvęs grupės narys).
Instrumentinius motyvus daugiau pabrėžia žmonės, labiau susiję su sovietmečio ideologinėmis institucijomis ir pozicijomis. Savo dalyvavimą rėmimo grupėje
jie motyvuoja nusakydami sistemos absurdiškumą, beprasmiškumą, nefunkcionalumą. Jauniems vėlyvuoju sovietmečiu gimusiems žmonėms (Atgimimo metu jiems
buvo po 25–30 metų) „normalybė“ buvo ne tik sovietmečio totalitarinė sistema,
kurioje valstybė per ideologizuotas institucijas siekė kontroliuoti visą socialinį ir
net asmeninį gyvenimą, bet ir tų institucijų raiškos „steigiamojo“ (ideologinio) ir
„atliekamojo“ (praktinio) matmens atskyrimas ir neretai priešprieša.37 „Steigiamojo“
matmens neveikimas – netikėjimas ideologija – šiai kartai atrodo buvęs savaime
suprantamas, bet daugelis nematė alternatyvių galimybių dalyvauti socialiniame
gyvenime nedalyvaujant šiose insitucijose. Pasak T. Vaisetos,
„taip formuojasi beprasmybė, esanti šalia – tam, kad įsitrauktum į socialinį gyvenimą, turi
pripažinti prasmes, kurios asmeniškai yra beprasmiškos, ir dalyvauti šių prasmių išpažinimo
ritualuose“.38 Kita vertus, „juk paprastas Sovietų Sąjungos gyventojas negalėjo dalyvauti
politinėje režimo legitimacijoje, nes politikos klasikine prasme nebuvo, todėl net stodamas
į partiją jis galvojo ne apie politinį veikimą, o apie savo socialinius rūpesčius – karjerą,
statusą ir asmeninių ar reikšmingų kitų
37
Yurczak A. Everything Was Forever... ; Vaiseta
interesų patenkinimą“.39
T. Nuobodulio visuomenė...
Vaiseta T. Nuobodulio visuomenė... p. 117.
39
Ten pat, p. 115.
38
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Aptariamas atvejis patvirtina ir kitą T. Vaisetos įžvalgą, kad
„intelektualiniame gyvenime mažai ar visai nedalyvaujančiam žmogui labiau nei kultūrinės
įtakos santykį su oficialiai deklaruojamomis vertybėmis galėjo lemti jo kasdienybės patirtis:
rutininis susidūrimas su ideologijos išprasmėjimu, „teorijos ir praktikos neatitikimu“,
aplinkinių žmonių kalbos ir elgsena“.40
Kaip tik tokį atvejį iliustruoja vieno Kamajų grupės dalyvio pasakojimas:
„Nesvetimos buvo [Sąjūdžio] idėjos. Visa esmė, tiesiai šviesiai, aš buvau čia kolūky
komjaunimo organizacijoje sekretorius. Na, ir ta sistema, ir ta visa veikla tokia beprasmė
buvo. Ir dar teko nukentėti čia per visokius tokius dalykus: čia vestuvės vyko mūsų
organizacijos nario ir jis demonstratyviai vidury dienos nuėjo į bažnyčią vinčiavotis
[tuoktis] su didele kompanija. Daugiau ne iš tikėjimo ėjo, o tai buvo labiau pasipriešinimo
demonstravimas. Ir užtai čia iš Rokiškio atvažiavo partiniai veikėjai ir buvo komjaunimo
susirinkimas, kad pašalint iš komjaunimo juos visus, kai ką ir iš universiteto. Tas susirinkimas įvyko tik iš trečio karto, ir mes nieko nepasmerkėm ir užtai man teko būt net
Centro komitete Vilniuje. <...> Komjaunimo veikla man kėlė diskomfortą, kažkaip man
tai buvo nelabai... Na ir pirmai progai pasitaikius, kai ten byrėjo tos partijos visos... mat
kaip komjaunimo sekretorius aš turėjau būti ir partijos narys, kitaip nebuvo galima.. kai
ten pradėjo byrėt viskas, atsirado nuomonių įvairesnių, pirmai progai pasitaikius parašiau
pareiškimą ir išėjau iš ten. <...> Paprasčiausiai aš nemačiau prasmės. Ir kitas dalykas,
kai aš žmogus atsakingas, tai krauna tų nereikalingų darbų... Matėsi, kad ir tie visi
partiniai susirinkimai, viskas tik popieriai, nieko bendro su realybe. Ir tai labai nepatiko.
Tas patosas, susirinkimai, viskas... Kitas grupės dalyvis – gimęs verslininkas, jis gal ten
daugiau domėjosi taip Vakarais, kaip ten verslas, iš tos pusės matė, kad ten Vakaruose
verslo laisvė, o čia absoliučiai nieko“ (46 m. buvęs grupės narys).
Greta pritarimo Atgimimo idėjoms, savo motyvaciją šis rėmimo grupės narys
daugiausia formuluoja sovietinėje kasdienybėje „esančios šalia beprasmybės“41 kontekstuose. Būdinga, kad dalyvavimo sovietinėse ideologinėse institucijose praktika
(komjaunimo sekretoriaus pozicija, stojimas į partiją) kasdienybės kontekstuose
suvokiama kaip visiškai deideologizuota, priskyrus jai tik socialines reikšmes (kaip
būtinų sąlygų dalyvauti socialiniame gyvenime, laikytis tam tikros pozicijos ir
kt.). Todėl šis dalyvavimas, kaip ir minėta M. Nadkarni aprašyta „nepolitinės“
socializmo kasdienybės nostalgija42, pasakotojui nekelia prieštaravimų interviu
metu dominavusiam antisovietiniam dabartinės Lietuvos diskursui ir jis pateikia
jį kaip savaime suprantamą ir neprieštaraujantį vėlesnei veiklai Sąjūdyje. Būdinga ir tai, kad „atliekamuoju“ matmeniu informantas priešinasi jo atstovaujamos
institucijos (komjaunimo) ideologinės kontrolės funkcijai, prisidėdamas prie jos
ardymo „iš vidaus“ (atsisakymas nubausti nusižengusius narius peržengia iki
tol buvusias įprastines šios institucijos
praktikos ribas), o pasitaikius galimy40
Ten pat, p. 132.
bei iš abiejų institucijų (komjaunimo 41 Vaiseta T. Nuobodulio visuomenė...
42
ir partijos) išeina.
Nadkarni M. “But it’s ours“... p. 204–205.
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Šį ideologinio matmens nuvertinimą kai kurie žmonės perkelia į Sąjūdžio
ir dabartinių laikų vertinimus:
„Buvo Sąjūdžio laikais visokių kvietimų, pareiškimų. Daugiau buvo kalbančių negu veikiančių. Nedidelė grupelė žmonių buvo, kurie būtent veikė. Aš toks daugiau praktikas,
jei galiu kažką praktiškai prisidėt, aš darau. Man tie lozungai dar iš tų sovietinių laikų
ne visai yra priimtini. Tas persivertimas ir dabar jau kitų lozungų kartojimas man nepriimtinas. Čia ir kolektyve buvo tokių“ (47 m. pedagogas).
„Jei žmogus tyli, bet dirba Lietuvos labui, tada jis myli Lietuvą. O jei lipa į tribūną
ir deklaruoja, kad myli Lietuvą, o kai reikia imtis veiksmų, atiduot žemę, stabdo laisvos
Lietuvos kūrimąsi, tai dvilypumas ir nesąžiningumas“ (76 m. vyras).
Vienų ar kitų motyvų svarba susijusi ir su biografinėmis patirtimis. Ideologinių (idėjinių) motyvų dalyvauti Sąjūdyje svarbai didelę įtaką turėjo šeimų patirtis
ir atmintis – jos svarbesnės tiems grupės nariams ir kitiems dalyviams, kurių
šeimose buvo represuotų žmonių; tose šeimose, kuriose apie tai buvo kalbama,
jie susidūrė su alternatyviu oficialiajam diskursu jau per socializaciją šeimoje:
„Mano šeimoje tėvas buvo išvežtas, kalėjime buvo dešimt metų. Ir šeima buvo ištremta.
Tėvas visą laiką pasakojo. Aš pratylėdavau mokykloje“ (42 m. buvęs grupės narys).
Kitas iš tremtinių šeimos kilęs kamajiškis, nedalyvavęs grupėje, taip pat
nurodo, kad jo pritarimui Sąjūdžiui turėjo įtakos šeimos patirtis:
„Žinojau, kad seneliai buvo nukentėję ir tuos baisumus išpasakojo. Apsitardavom su
draugais ir kolegom, mums visa tai buvo svetima. Kai atėjo Sąjūdis, dūšioj džiaugiausi.
Suvažiavom į kaimą pas tėvus ir kalbėjom, jautėm, kad atėjo tiesos metas, ir išvis po
labai ilgos priespaudos Lietuvos sugrįžimas, tautinių gražių dalykų“ (47 m. vyras).
Kaimo kasdienybėje, kurioje nebuvo „savaimios visuomenės“ židinių, alternatyvios nuomonės išliko ir reikštos daugiausia privačioje sferoje. Tokiam alternatyvių
idėjų perdavimo per šeimą variantui atstovauja rėmusi Sąjūdį 59 metų kamajiškė:
„Mamytės tėvelis buvo savanoris 1918 metais. Mūsų šeimoj tarp savų apie tai kalbėjo,
svetimiem bijojo. Po karo mus norėta išvežti. Nebuvo su kuo kalbėti, baisu buvo. Kai jau
buvo čia apie Sąjūdį, per spaudą sužinodavom. Aktyviai svarstydavo, džiaugėsi žmonės.
Važiavo ir prie TV bokšto mano vyras, jis dalyvavo Sąjūdyje, buvo maži vaikai, aš daugiau
per TV žiūrėjau. Bet ir jaunesni kai kurie abejojo, nežinojo, kaip buvo nepriklausomoj
Lietuvoj. <... Tėveliui džiaugsmas buvo, visą laiką tie laikai jam buvo geriausi. Ir dukros
nebuvom nei komjaunuolės, nei pionierės“ (59 m. moteris).
Kad šeima ir Bažnyčia buvo pagrindinės ir galbūt vienintelės terpės, kuriose
sovietiniame kaime išliko alternatyvios vertybės, pastebi ir kiti apklaustieji:
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„Pamatėm per televiziją, kad Baltijos kelias. Pučas kai buvo, per TV labai žiūrėjom, jaudinomės sykiu su visais. Visą naktį buvom prie televizoriaus, jaunimas irgi. Tiktai šeimoje
išliko tos vertybės, Bažnyčioje irgi. Bijodavom čia eiti į bažnyčią, nes tikrindavo. Man
tai atrodo, kas iš šeimos neturėjo tų vertybių, tie nesuprato“ (71 m. buvusi tremtinė).
Nors kolūkyje buvo ir daugiau jaunų išsilavinusių specialistų, rėmimo gru
pės dalyvius skyrė nuo kitų ir kiek galima didesnis angažavimasis Atgimimo
idėjų ir vertybių atžvilgiu (kilmė iš tremtinių šeimos, bendravimas ir informacija
iš Vilniaus iniciatyvinės grupės) ir tokios asmenybės savybės kaip iniciatyvumas,
aktyvumas (kartu ir perspektyvos iniciatyvoms nebuvimas, kurį vienam iš narių
paradoksaliai išryškino susidūrimas „iš vidaus“ su ideologizuotos sistemos beprasmybe ir „atotrūkiu nuo realybės“), taip pat ir drąsa, kurią jie iš dalies sieja
ir su racionaliais motyvais – sovietinėje sistemoje turėtos socialinės pozicijos jiems
buvo nesvarbios ir su jomis jie nesiejo savo ateities:
„Na ką jie galėjo mano atveju, kai tėvas buvo ištremtas, perspektyvų didelių nebuvo.
Pirmininkui gal jie ką nors galėjo padaryti“ (42 m. buvęs grupės narys).
„Kažkaip tuo laiku apie riziką negalvojom. Lyderio pas mus nebuvo, visi kartu“ (46 m.
buvęs grupės narys).
Šių žmonių iniciatyvumą parodo ir tolesnės jų gyvenimo trajektorijos – jau
po 1991 m. pučo grupė pradėjo irti, nes aktyviausi grupės nariai jau tada pradėjo
individualias veiklas. Galutinai grupė iširo 1992 metais, yrant kolūkiams.
Idėjinė motyvacija ir emocinis pritarimas nepriklausomybės idėjoms daugiausia
buvo būdingas vyresniajai kartai dėl išlikusios tarpukario Lietuvos ir okupacijos
bei stalininio laikotarpio prisiminimo. Jų dalyvavimo formos ir motyvai greta
idėjinių išreiškia ir tautinio identiteto raiškos poreikius.
Bet daugumos reakcijas ir laikyseną dauguma apklaustųjų apibūdina kaip
atsargias, pasyvias:
„Susipriešinimas buvo, dabar to nebeliko. Ypač kai kolūkio turtas buvo dalinamas, o šiaip
žmonės ramūs. Aktyviai nepasisakydavo. Gal daugumai buvo tas dalykas, Sąjūdis nelabai
priimtinas“ (46 m. buvęs grupės narys).
Apklausos duomenyse galima pastebėti jau tuo metu buvusį gimusių sovietmečiu jaunesnių kartų laikysenos „skilimą“ – dalis labiau išsilavinusių, susijusių su alternatyviais pasakojimais ir vertybėmis šios kartos atstovų buvo patys
aktyviausi dalyviai, įkūrę rėmimo grupę, tuo tarpu daliai nesusidūrusių su šiomis
vertybėmis ir socializuotų vėlyvuoju sovietmečiu žmonių šios idėjos ir judėjimas,
apklaustųjų liudijimu, buvo svetimas ir nesuprantamas:
„Teigiamai vertino žmonės, ypatingai jautėsi vyresnių žmonių džiaugsmas. Jaunimas,
atrodė, lyg tai nesuvokia. Aš pamenu, kurie nesidomėjo, jie negalėjo suprasti ir daug ko
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nežinojo. Mano gal kad šeima nukentėjus, motinos religingumas turėjo įtakos, kad tos
vertybės buvo aukščiau visko“ (44 m. vyras).
„Jaunimas buvo pasyvesnis, vyresnieji, kurie labiau nukentėję, ir šiaip vyresni gal žiūrėjo
atsakingiau, patriotiškiau“ (43 m. moteris).
„Tarp jaunimo buvo įvairių. Dauguma iš šalies stebėjo, agresyvesnių laikysenų prieš
nebuvo. Dalis bijojo“ (46 m. buvęs grupės narys).
Apklaustieji pastebi, kad Atgimimo idėjos buvo svetimos ir daliai vyresnių
kartų žmonių, gerai adaptuotų ir turėjusių privilegijų sovietinėje kasdienybėje,
kurioje kultūrinis ideologinis matmuo buvo subjektyviai nereikšmingas; taip pat
pastebima, kad šis ideologijos atmetimo modelis perkeliamas ir į dabartį:
„Kai kam labai gerai buvo, buvo tos fermos – galima semti, vogė, parsiveždavo miltų. O
Sąjūdis – apie laisvę, nepriklausomybę, jam nedaeina [jis nesuvokia], jam materialinės
gėrybės svarbu. Man atrodo, tie, kurie turėjo ką pasiimti... Tos idėjos jiems visai neįdomios
buvo. Jiems tas pat, ar prie ruso, ar prie vokiečio... Nežinau, ar buvo idėjinių komunistų.
Daug kas dabar sako – „ot jums ta laisvė“, „ ar už tai kovojot“. Jiems tas pat – mūsų
valstybė“ (76 m. vyras).
„Priešinosi buvę partijos veikėjai, instruktoriai, sekretoriai. Iš jų jautėsi ilgai priešiškumas,
ir aš tą jaučiau, pasisakymai ir veiksmai“ (44 m. pedagogas).
Atgimimo laikotarpio prisiminimui didelę įtaką turi apklausos laiko kontekstai. Žmonės Atgimimą prisimena kaip šviesų laikotarpį, bet dažnai minimi ir
pereinamojo laikotarpio, ir dabarties trūkumai bei blogybės, jas pateikiant kaip
neišsipildžiusias to meto viltis. 2006 metais dar buvo nemaža nesiadaptavusių
naujoje visuomenėje žmonių ir dabartį suvokiančių kaip chaosą ir netvarką. Dalies žmonių lėta adaptacija galėjo iš dalies būti susijusi ir su tuo, kad kolūkių
analogas – kolektyviai ūkininkaujančios bendrovės – čia išliko iki 2000 metų.
Daugelis pastebi, kad laimėtojai dabarties situacijoje yra tie, kurie anksčiausiai
pradėjo individualią veiklą ar kitaip reiškė individualias iniciatyvas (pasak buvusio
Kamajų kolūkio pirmininko, „laimėjo tie ankstyvesni, iniciatyvesni, rimti gaspadoriai
[ūkininkai], grįžę iš Sibiro“). Viena informantė sakė:
„<...> dabar daug kas tik iš karvutės gyvena. Ir jauni taip. Jei imtųsi verslo, gautų
paramą, bet kad žmonės nemoka verslo pradžios pasidaryti“ (75 m. buvusi tremtinė).
Vis dėlto 2006 metų realybėje daugelis nurodo matantys pokyčių ir į gerąją
pusę.
„Na, kaip ir visur, visi labai laukė naujų laikų, daug tikėjosi, ir kai to negavo... dabar
gal kas keisis į gera“ (42 m. buvęs grupės narys).
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Žmonių pasakojimuose greta šviesių emocijų, susijusių su dalyvavimu pirmuosiuose mitinguose, džiaugsmo dėl tautinių simbolių atkūrimo dažnai pateikiami
ir vėlesnių nusivylimų aspektai Sąjūdžio laikus interpretuojant „nepolitinės“ ir
„neideologinės“ sovietmečio kasdienybės nostalgijos kontekstuose. Žlugus sovietinei
sistemai ir suirus įprastinei tvarkai adaptacijos sunkumų iškilo daugeliui. Šiuose
kontekstuose kartais ilgimasi sovietmečio kasdienybės stabilumo ir saugumo bei
kai kurių socialinio gyvenimo aplinkybių, kurios suvokiamos atsietai nuo politinių
ideologinių sovietinės sistemos aspektų:
„Man buvo gera, kad čia Lietuva, himnas grįžta... Žinot, per daug Lietuvos ir nelaukė,
kadangi paskutiniais metais sąlygos buvo kaip ir neblogos, ir nemokamas gydymas, ir
transportas, už tris rublius į Vilnių nuvažiuodavom, taigi žmonės pakenčiamai gyveno,
ir apie tą patriotizmą, kad čia Lietuva... jau paskiau, kai Landsbergis tuos kolūkius
likvidavo taip staigiai, gailėjosi tarybinių laikų žmonės. Išgrobstė kas ką galėjo, jokios
tvarkos nebeliko... Ir dabar su gydymu prieinamumas sunkus, tai yra žmonių, kurie dar
nesidžiaugia Lietuvos laisve... Didelės meilės tarybų valdžiai niekas čia nerodė, bet tas
Atgimimas padarė kažkokį chaosą“ (82 metų moteris).
Tad kasdienybėje reikšto „atliekamojo“ ir ideologinio sistemos veikimo matmenų atskyrimas, sovietmečio kasdienybės „nuideologinimas“ tiek subjektyviuose
žmonių suvokimuose vėlyvuoju sovietmečiu, tiek kai kuriuose prisiminimuose
leidžia sovietmečio nostalgiją transformuoti į Atgimimo laikotarpio nostalgiją, taip
padarant šią nostalgiją „saugesnę“ dabarties antisovietinių diskursų kontekstuose.43

Išvados
Sąjūdžio steigimosi ir veiklos Kamajuose atvejis patvirtina, kad „susitelkimas
įmanomas remiantis ne tik savaimios visuomenės, bet ir kitokiais tinklais“.44 Šiuo, kaip
ir daugeliu kitų atvejų, burtasi remiantis asmeniniais ir profesiniais ryšiais; kaimo
vietovėje dauguma susiję tiesioginiais ryšiais (vieni kitus pažįsta), tai palengvino
informacijos sklaidą ir „savų“ atpažinimą. Bendras Sąjūdžio raiškos Kamajuose
scenarijus iš esmės nesiskiria nuo kitų vietovių ir pakartoja daugelyje tyrimų nustatytus bruožus: ryšių su „centrais“ bei informacijos iš jų ir dalyvavimo viešuose
renginiuose įtaką postūmiui steigti grupes, tam tikrą kaimų vėlavimą palyginti su
rajonų centrais; čia žmonių dalyvavimo formos taip pat tipiškos Lietuvos periferijai.
Kalbant apie dalyvavimo Sąjūdyje socialines ir subjektyvias aplinkybes,
Kamajų atvejis leidžia atkreipti dėmesį į išsilavinimą ir amžių kaip mobilizavimo
aktyviai veikti veiksnius kaime – pokyčių židiniai Kamajų atveju formavosi tarp
jaunų specialistų, kurie judėjimo kultūrinį matmenį – alternatyvias idėjas – buvo
„atsivežę“ iš studijų didžiuosiuose miestuose; bet išsilavinimas šiuo atveju nėra
savaime veikiantis veiksnys, o turėjo įtakos drauge su idėjine ir instrumentine motyvacija – Atgimimo idėjomis ir gyvenimo perspektyvos paieškomis, kurios 43 Christophe B. Remembering Communism – Making Sense of Post-Communism, An Analysis of
savo ruožtu susijusios su asmenine ir
Strategies in Lithuanian Textbook, p. 14.
šeimų patirtimi; svarbios ir asmenybės 44 Discursive
Sąjūdžio ištakų beieškant, sud. J. Kavaliauskaitė,
psichologinės savybės – aktyvumas, iniA. Ramonaitė, p. 14.
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ciatyvumas, drąsa. Instrumentinių motyvų buvimas leidžia hipotetiškai manyti,
kad dalyvavimo Sąjūdyje nuostatas galėjo formuoti ne tik kultūriniai veiksniai
(vertybės, idėjos ir kt.), bet ir vėlyvojo sovietmečio kasdienybė.
Tyrimas atskleidžia dvejopą jaunimo laikyseną – dalis jaunimo buvo aktyvūs
Sąjūdžio veikėjai, bet dauguma buvo pasyvesni už vyresniąją kartą. Gausiau ir
masiškiau negu dauguma jaunimo, bet pasyviau negu jauni specialistai Sąjūdyje
dalyvavo vyresnioji karta, kurios pritarimas ir dalyvavimas grindžiamas idėjine
motyvacija, daugiausia paremta tarpukario ir stalininio laikotarpio prisiminimu.
Esant mažiau alternatyvios informacijos šaltinių ir nesant savaimios visuomenės
židinių, vėlyvojo sovietmečio kaime svarbūs (ir galbūt vieninteliai) alternatyvių
vertybių ir pasakojimų perdavimo šaltiniai buvo šeimų atmintis ir vertybės bei
Katalikų bažnyčia. Todėl biografinės aplinkybės ir ryšiai su Bažnyčia buvo labai
svarbūs kuriant dalyvavimo Sąjūdyje ir pritarimo ar nepritarimo jam motyvaciją.
Atgimimo laikotarpio prisiminimui Kamajuose didelę įtaką turi dabarties
kontekstai: kaimo žmonių prisiminimuose gana dažnas šio laikotarpio kaip neišsipildžiusių lūkesčių, atsimenamų dabarties sunkumų kontekstuose, leitmotyvas.
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Kamajų kolūkio likimas
Vytautas Vilys

Apie Kamajus, praūžus kolektyvizacijai, buvo sukurta visas spiečius mažų
kolūkių įvairiais pavadinimais. Kaip ir visoje Lietuvoje 10–12 metų vyko vos ne
kasmetinė kolūkių vadovų kaita, ūkių stambinimas.
Stabilumas prasidėjo sudarius sąlygiškai geresnes galimybes žemės ūkiui. Būtent tuo metu į Kamajus buvo paskirtas ir kolūkio susirinkime pirmininku išrinktas
dzūkas Adomas Nauckūnas. Jis su žmona Jadvyga, lietuvių kalbos mokytoja, ir
pragyveno visą savo gyvenimą Kamajuose. Mirė 1984 m. būdamas kolūkio vadovu.
Jo vadovavimo metu ūkis stojosi ant kojų, tvirtėjo, tapo vienu stipriausių rajone.
Šiuo laikotarpiu smarkiai plėtėsi gamybinė bazė – pastatytos dirbtuvės, fermos,
sandėlių ūkis. Kartu plėtėsi ir Kamajų miestelis – buvo statoma daug gyvenamųjų
namų, tvarkoma aplinka. Labai rūpintasi augalininkyste ir gyvulininkyste.
1977 m. buvo pradėtas statyti 3000 vietų veislinių telyčių kompleksas, didžiausias Baltijos šalyse. Atliktas didelis darbas, reikalaujantis daug naujovių. Įtemptai
dirbo visas kolektyvas. 1983 m. komplekse apsigyveno pirmieji „gyventojai”, kartu
toliau buvo baigiamos statybos. Adomas Nauckūnas garsėjo kaip tvirtas šeimininkas, kuriam nelabai patikdavo komandos „iš viršaus”, jis vadovavosi savo ūkišku
supratimu, rėmėsi savo specialistais, viską stengėsi padaryti kuo geriau. Matyt,
ta nuolatinė įtampa turėjo įtakos jo sveikatai: 1984 metų pradžioje jis susirgo ir
birželio mėnesį, sulaukęs vos 54 metų, mirė. Paliko tvirtą kolektyvą, stiprų ūkį.
1984 m. liepą susirinkime buvau išrinktas Kamajų kolūkio pirmininku. Teko
atsiraitojus rankoves užbaigti pradėtus darbus ir imtis naujų tiek ūkinėje, tiek
kultūrinėje veikloje. 1983 m pradėta organizuoti šventė Kuc kuc Kamajuos tapo
tradicinė, kuruojama Kamajų kolūkio.
Užbaigėme minėto komplekso statybą, pastatėme didelį grūdų sandėlį. Padidėjus gyvulių skaičiui, reikėjo daug pašarų, todėl mums buvo prijungta 1000 ha
žemės iš Panemunėlio tarybinio ūkio. Bet to neužteko, laukų teko nuomotis net
Anykščių rajone, kituose ūkiuose. 1990 m. ūkyje buvo net 3600 gyvulių. Ir kiti
rodikliai tuo metu buvo geri. Prikulta 4 t grūdų iš hektaro, primelžta 3800 l pieno iš karvės per metus. Vienais metais buvome pripažinti geriausiu ūkiu rajone.
Jautėsi permainų vėjai ir politikoje, ir ūkyje. Sėkmingai pergyvenome neramius laikus, ekonominę blokadą. Buvo draudžiama vežti į Lietuvą kurą, bet
mums pavyko juo visiškai apsirūpinti. Niekada neturėjom tiek daug kuro, kiek per
blokadą. Tai buvo gero mūsų tiekėjų darbo rezultatas. Ėmėmės verslų – siuvome
pirštines, gaminome sagas, liejome gipso gaminius, dažėme servetėles, gaminome
karolius ir kitus papuošalus, darėme alų, kalėme vinis, gaminome stalus lazeriams.
Tačiau permainos artėjo. Atsirado privataus ūkininkavimo idėja. Pirmasis
norą tapti ūkininku pareiškė traktorininkas Algis Kriukelis. Tada veikė Valstiečių
ūkio įstatymas, kuris leido gauti žemės. Algis gavo apie 20 ha žemės nusižiūrėtoje
vietoje, visuotinis susirinkimas gražiai išlydėjo pirmąjį ūkininką – jam padovanojo
traktorių. Be jokio pavydo naujakuriui. Galiu pasidžiaugti Kamajų kolūkiečiais,
kurie viso bendro darbo laikotarpiu buvo tikri kolegos atsakingai spręsdami le455
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miamus klausimus. Daug kartų tariantis priimti sprendimai, kaip parodė laikas,
buvo teisingiausi.
Prasidėjo reformos, privatizavimas. 1991 m kolūkiai pradėti reformuoti,
kolūkiečiai tapo pajininkais, gavo turto dalį. Kolūkio vadovybė tapo laikinąja
administracija. Mūsų pareiga buvo reformuotis į įvairias bendroves. Iš vadovų
ir specialistų reikalauta kuo labiau smulkinti ūkius. Buvo ruošiami vadinamieji
privatizavimo komplektai, galintys veikti savarankiškai ir prekiauti vieni su kitais,
teikti paslaugas. Paruošėme. Tačiau kuo labiau gilinomės, tuo mažiau aiškėjo,
kaip veiks naujieji ūkiniai vienetai. Išėjo kaip tame pasakyme: „Teoriškai – arklys,
praktiškai – neatsikelia.“ Savarankiškai gali veikti tik lentpjūvė, pagalbinių verslų
cechai ir panašūs vienetai, kurių ūkyje yra nedaug. Bet ir pačiai lentpjūvei ar
verslų cechui reikia tai transporto, tai aptarnavimo. Bet šie vienetai gali lengviau
spręsti savo problemas, todėl jie ir atsiskiria. Aišku, verslai uždirbdavo apyvartai
lėšų, o dabar bendrovė jų neteko.
Vyksta visuotinis susirinkimas dėl skaldymosi, reikia rinktis vadovus. Žmonės pasiūlo pirma balsuoti, kad visos gamybinės dalys jungsis į vienetą. Už tokį
variantą balsuoja didelė dauguma, atsiskiria tik pramonė – verslai ir medienos
apdirbimas.
Visą laiką buvo neramu, kaip išgyvens paprasti darbininkai, jei neliks struktūros, kur gali gauti darbo ir tam tikrą socialinę pagalbą.
Reformų pradžioje teko diskutuoti su Čekoslovakijos delegacijos nariais,
atvykusiais į Kamajus pasižiūrėti, ką mes planuojame.
Jie jau tada buvo nusprendę nesmulkinti ir neardyti kooperatyvų. Motyvavo
tuo, kad tai skausmingas procesas – toks pat kaip buvusi prievartinė kolektyvizacija. Mes irgi svarstėme, kaip, patiriant mažesnius nuostolius, pereiti prie privataus
ūkio. Vėl tapau bendrovės vadovu. Kiekvienais metais surinkdavome norinčių išeiti
iš bendrovės paraiškas ir metų pabaigoje išdalindavome turtą. Kasmet išeinantieji
atsiimdavo maždaug po 7 procentus turto. Taip kūrėsi daugiausia 50–100 ha
dydžio šeimos ūkiai. Vėliau jie po truputį stambėjo, nelygu koks buvo ūkininkų
amžius, sveikata, galimybės. Kamajų kolūkio teritorijoje nėra labai stambių ūkių,
o vidutiniuose šeimos ūkiuose auga vaikai, lanko mokyklas, pripranta prie darbo.
Manau, kad tai yra gerai.
Bendrovė iš pradžių buvo reikalinga kaip trūkstamų paslaugų tiekėja ir
ūkininkams, ir seniūnijai, ir kitiems gyventojams. Aišku, vykdė savo veiklą,
užsiėmė sėklininkyste, augino javus, gyvulius. Ilgainiui stiprėjo ūkininkai, kūrė
savo technikos remonto kiemelius, kai kurie įsigijo net tekinimo stakles, įsirengė
sandėlius. Bendrovės paslaugų reikėjo vis mažiau. Dabar bendrovė ir ūkininkai
prireikus padeda vieni kitiems, t. y. kooperuojasi.
2014 m. Rokiškyje teko priimti delegaciją iš Čekijos. Ją sudarė Čekijos parlamento agrarinės komisijos nariai, kurie domėjosi, kaip sekasi mūsų ūkininkams
ir likusioms bendrovėms. Anksčiau, kalbantis apie problemas ir galimybes, kalba
vis pakrypdavo racionalios kooperacijos teigiamybių ir galimybių link. Šįkart domėtasi savanoriška kooperacija.
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Rezistencijos aukų memorialai
Ona Kriukelienė (Dapšytė)

Partizanų lavonus iš Kamajÿ, Duõkiškio, Salÿ, Ragìlių, Šimoniÿ ir kitų
apylinkių, išniekinę Kamajų miestelio aikštėje, užkasdavo Kamajų žydams priklausiusios ganyklos dauboje netoli Kamajų – Rokiškio vieškelio. Ten atgulė ir
mano broliai Dapšiai – 1946 m. Guči¿nų kaime žuvęs Juozas ir 1947 m. žuvęs
Kazimieras. Kiti du broliai partizanai – Jonas ir Vladas Dapšiai palaidoti Kùpiškio
kapinėse (padedant geriems žmonėms pavyko palaikus išvogti iš užkasimo vietos), o penktasis, Jurgis Dapšys, buvo užkastas iš Šimonių miestelio į Šimonių
girią vedančio kelio kryžkelėje. Pranas Mažylis (iš Vėderíškių kaimo, dab. Kupiškio r.) iš Kamajų areštinės buvo pavarytas užkasti brolio Kazimiero. Atgavus
nepriklausomybę, bandėme su juo ieškoti brolio palaikų, bet nepavyko nustatyti
užkasimo vietos, nes senasis kelias panaikintas, ganykla numelioruota. Kamajiškiai
pasakojo, kad, kasant žemes, buvo išversta daug užkastų partizanų kaulų. Tik
dalį užkastų partizanų palaikų artimiesiems pavyko išvogti, o kiti liko gulėti pelkėtoje ganykloje. Todėl kilo mintis įamžinti Lietuvos gynėjų atminimą: partizanų
užkasimo vietoje pastatyti memorialą. Kamajiškis architektas prof. Kazys Šešelgis
be atlyginimo parengė memorialo projektą ir sąmatą, kretingiškis tautodailininkas
Raimundas Puškorius sukūrė skulptūras. Memorialo centre stovi ąžuolinis kryžius,
iš abiejų pusių po koplytstulpį: dešinėje – pieta, kairėje – kalaviju slibiną dorojantis šv. Jurgis, tarsi simbolizuojantis pergalę prieš blogio imperiją. Koplytstulpių
viršūnes puošia palangiškio kalvio J. Žvinklio kaltos saulutės. Memorialui skirtas
1 ha sklypas apsodintas ąžuolais (jų nemokamai parūpino Rokiškio miškų ūkis),
eglaitėmis, apjuostas gyvatvore. Priešais memorialą kairėje pusėje lenta su užrašu:
„Mes gulėm ant grindinio kieto,/ Paplūdę kraujais,/ Kad tu, Tėvyne Lietuva,/ Pražystum
vėl laisvės žiedais.“

Rezistencijos aukų
memorialas Kamajuose
(pirmasis variantas)
1992 m.
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Iškilminga eisena iš Kamajų miestelio prie rezistencijos aukų memorialo. 2004 09 19

Atidengiamas rekonstruotas rezistencijos aukų memorialas. 2004 09 19
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Akimirka iš
memorialo atidengimo.
Pirmoje eilėje
(iš kairės): Ona
Kriukelienė ir
monsinjoras Alfonsas
Svarinskas.
2004 09 19

Bendras rezistencijos
aukų memorialo
vaizdas. 2004 09 19
ir 2012 07 13.
A. Petrašiūno nuotr.
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1992 m. rugpjūčio 23 d. rezistencijos aukų memorialą pašventino Kamajų
klebonas Petras Kiela. Į iškilmes atvyko Rokiškio rajono Tarybos pirmininkas
Tadeušas Chadyšas, Sąjūdžio rajono tarybos pirmininkas Leonas Jankauskas, Kamajų apylinkės viršaitis Kazys Baltrėnas, Kamajų žemės ūkio įmonės, atlikusios
pagrindinius memorialo statybos žemės tvarkymo darbus, vadovas Vytautas Vilys,
memorialo autoriai, žuvusiųjų partizanų giminės, artimieji.
Atidengtas memorialas nebuvo visiškai užbaigtas: prie kelio neįrengta aikštelė
automobiliams, iki galo neišaiškintos ir neužrašytos žuvusiųjų pavardės. Remiantis
Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais, likusių gyvų bendražygių, žuvusiųjų
artimųjų, kaimynų prisiminimais buvo nustatytos 53 partizanų pavardės, kurių
palaikai nebuvo iškasti ir liko gulėti ganykloje. Šių partizanų pavardes, vardus ir
gyvenimo datas pagal skulptoriaus Jono Jagėlos projektą granito plokštėse iškalė
A. Puolio įmonė Svėdasuose.
2004 m. rugsėjo 19 d. rekonstruotas memorialas, skirtas 1944–1953 m. žuvusiems ir šioje ganykloje užkastiems Vytauto ir Algimanto apygardų partizanams,
buvo pašventintas. Memorialą pašventino ir kalbą pasakė Lietuvos partizanų vyr.
kapelionas, dimisijos pulkininkas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Taip pat kalbėjo Seimo nariai Antanas Stasiškis ir Vytautas Saulis, Rokiškio r. meras Egidijus
Vilimas, Kamajų seniūnas V. Vilys, laisvės kovotojai. Partizanų dainas dainavo
Rokiškio buvusių tremtinių choras (vadovė V. Šablinskienė).
Ant memorialo plokščių užrašas: Vytauto ir Algimanto apygardų žuvusių
partizanų užkasimo vieta 1944–1953. Po užrašu žuvusių ir čia užkastų partizanų
vardai ir pavardės su gyvenimo datomis:
Juozas Apšega 1925–1948

Boleslovas Mazurevičius 1911–1945

Petras Apšega 1918–1948

Jonas Mažylis 1915–1945

Jonas Bačiulis 1925–1948

Justinas Mickys 1923–1945

Danukas Baltrūnas 1923–1945

Bronius Misiūnas 1926–1947

Stasys Baukys žuvo 1948

Balys Palskys 1920–1947

Jonas Černius 1915–1945

Alfonsas Paškevičius 1922–1946

Juozas Dapšys 1922–1946

Juozas Paulauskas 1905–1945

Kazimieras Dapšys 1918–1947

Adomas Pypinys žuvo 1947

Albinas Dilys 1925–1948

Pipinys žuvo 1945

Jonas Dilys 1921–1947

Jonas Pranckūnas 1915–1947

Petras Dilys 1924–1949

Kazys Puzinkevičius 1918–1945

Jonas Diržys 1920–1945

Petras Raugalė žuvo 1945

Kazimieras Gaižauskas 1919–1945

Pranas Sakalauskas 1911–1946

Petras Grigas 1924–1947

Pranas Samuolis 1919–1945

Pranas Groblys 1922–1950

Juozas Sirvydis 1919–1945

Kazys Indrelė 1918–1949

Petras Sirvydis 1914–1945

Napalys Jankauskas 1925–1946

Gasparas Simanavičius 1919–1946

Vaclovas Jankauskas 1925–1948

Albinas Smalstys 1913–1945

Povilas Jasaitis 1925–1945

Juozas Spetyla 1909–1945

Antanas Kandroška 1920–1950

Jonas Šklėrius 1914–1946

Vytautas Lukošius 1912–1945

Jurgis Šklėrius 1923–1946
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Jonas Šukys 1908–1950

Juozas Vaškelis 1922–1945

Feliksas Šukys 1917–1946

Stasys Vaikutis 1920–1948

Vytautas Tebelškis 1920–1946

Juozas Vaira 1923–1949

Antanas Tijūnėlis 1918–1952

Aleksandras Vigėlis 1911–1945

Jonas Tijūnėlis žuvo 1946

Mindaugas Vilimas 1920–1946

Vladas Tutinas 1912–1945

ir kiti nežinomi partizanai.

Memorialas sovietų okupacijos aukoms atminti Duokiškyje. A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 12
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Pasakojo Jonas Džiugelis
2008 m. atvykęs į Kamajus užėjau pas seniūną Vytautą Vilį su pasiūlymu Duokiškio parapijos kapinėse pastatyti paminklą 1944–1954 m. žuvusiems
partizanams, nužudytiems civiliams gyventojams ir mirusiems tremtyje atminti.
Seniūnas pasiūlymui pritarė, bet pasakė, kad neturi paminklo projekto ir lėšų
jam pastatyti. Paminklo projektą parengiau pats ir suderinau su Rokiškio savivaldybe. Grupelė entuziastų pradėjome rinkti aukas paminklui pastatyti ir sudaryti
žuvusių partizanų ir tremtyje mirusių sąrašus. Tie entuziastai – tai karys savanoris Petras Kemeklis, gyv. Šãrkių k., Užpålių sen., Utenõs r.; tremtinys Juozas
Gražys, gyv. Mažéikiškio k., Kamajų sen.; Duokiškio mokyklos mokytojai Irena
ir Pranas Janukėnai ir kario savanorio Vytauto Džiugelio brolis Jonas Džiugelis,
gyv. Elektr¸nuose. J. Džiugelis ne tik organizavo statybos darbus, bet ir padengė
trūkstamą dalį pinigų paminklui.
2010 m. paminklas Duokiškyje buvo atidengtas. Ant paminklinių akmens
plokščių iškalta 71 partizano, nužudyto civilio gyventojo ar mirusio tremtyje pavardė.
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Kamajų seniūnija
Vytautas Vilys

Dabartinės Kamajų seniūnijos teritorijoje anksčiau buvo 4 apylinkės – Kamajÿ,
Duõkiškio, Salÿ ir Verksnioniÿ. Ilgainiui prie Kamajų apylinkės buvo prijungtos
Verksnionių, Duokiškio ir galiausiai Salų apylinkė.
Kamajų apylinkėje nuo pokario metų iki 1961 m. apylinkės pirmininkai keitėsi
gana dažnai, kartais net kas 3–4 mėnesiai. Gyvenimui stabilizuojantis, sustojo ir
apylinkės vadovų kaita – Ona Jankuvienė dirbo nuo 1958 iki 1973 m. Jai išėjus
į pensiją, apylinkei vadovavo Gintautas Vaičiulis (nuo 1973 iki 1975 m.), po jo –
Jonas Vilius Juzelskis iš Kãlvių k. (nuo 1975 iki 1977 m.), Vida Bitinienė – nuo
1977 iki 1980 m. ir Vladas Dulkė – 1980–1986 m. 1986 metais sujungus Kamajų ir
Salų apylinkes, trumpam Kamajų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininke buvo
išrinkta Dana Šukienė, buvusi Salų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė. Po
metų, pasibaigus kadencijai, ją pakeitė Kazys Baltrėnas, ilgametis kolūkio pirmininkas. Vykdomojo komiteto pirmininku jis dirbo nuo 1987 iki 1991 m., o nuo
1991 m. jis buvo Kamajų apylinkės viršaičiu. Tai vienintelė 4 metų kadencija, kai
apylinkės vadovas pagal pakeistus įstatymus buvo viršaitis.
Nuo 1995 m. pagal įstatymą apylinkės buvo pavadintos seniūnijomis, o
seniūnai tapo politinio pasitikėjimo darbuotojais ir į pareigas būdavo skiriami
rajono Tarybos valdančiosios daugumos. Tad 1995 m. pirmąja Kamajų seniūne
tampa Audronė Kaupienė, tačiau padirbėjusi apie pusę metų ji išeina dirbti į
Rokiškį Seimo nario Petro Šalčiaus padėjėja, o į jos vietą skiriamas Julius Kaupas.
Pasibaigus kadencijai, 2000 m. balandį seniūnu skiriamas Vytautas Vilys, t. y. aš.
2013 m. sausį mane išrinkus Rokiškio rajono meru, konkursą Kamajų seniūno
pareigoms užimti laimi Salose gyvenanti ir Rokiškio savivaldybėje dirbusi Laimutė
Vilimavičienė.
Taigi Kamajų apylinkė pagrindines permainas sutinka vadovaujama Kazimiero Baltrėno. Kamajų apylinkės-seniūnijos teritorijoje buvo 5 kolūkiai ir vienas
tarybinis ūkis. Būtent buvusieji ūkiai ir liko tam tikri seniūnijos regionai, o centrinės gyvenvietės – bendruomenių kultūros centrai.
Po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo žemės ūkio reforma. Kolūkiai
skaidėsi labai įvairiais būdais ir įvairiu tempu. Šį darbą vykdė seniūnijos patalpose
dirbusi grupė privatizavimo tarnybos specialistų, vadovaujamų Laimos Galvydienės.
Buvę kolūkiai teikdavo daug ūkinių ir komunalinių paslaugų savo teritorijoje
gyvenantiems žmonėms ir savo darbuotojams. Silpstant kolektyviniams ūkiams,
daugiau funkcijų teko perimti apylinkei, po to seniūnijai. Todėl plėtėsi ir apylinkės pareigos bei etatai. Didėjant poreikiui buvo steigiamos socialinių darbuotojų
pareigybės. Buvo įsteigta žemės ūkio specialisto pareigybė. Šias pareigas pradėjo
eiti Loreta Barauskaitė iš buvusio Duokiškio kolūkio. Ji sėkmingai dirba iki šiol.
Didelis darbo krūvis teko seniūno pavaduotojui Algiui Bernotui – viešieji darbai,
aplinkos priežiūra, pastatų priežiūra, pastatų remontas, kelių priežiūra, viešieji
pirkimai ir t.t. Jis dirba kūrybingai, reiklus sau ir kitiems. Daug pakitimų sulaukė
raštvedyba. Čia sėkmingai tvarkosi patyrusi specialistė Rita Kaupienė.
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Seniūnija tapo ne tik administruojančia įstaiga, bet iš dalies vykdė ir ūkinę
veiklą. Tą, kuri pereinamuoju laikotarpiu buvo reikalinga žmonėms. Tuo tikslu
buvo sukurtas žemės ūkio aptarnavimo kooperatyvas prie Kamajų seniūnijos.
Savivaldybė skyrė lėšų traktoriui, kitai technikai. Tokie kooperatyvai buvo įsteigti
trijose Rokiškio rajono savivaldybėse: Kamajuosê, Panemunºlyje ir Kazlíškyje.
Tačiau jie vėliau visur buvo panaikinti, technika perduota seniūnijoms, nes technika seniūnijų veiklai buvo reikalinga kaip oras. Ta pačia technika buvo pagelbėjama sunkiau besiverčiantiems seniūnijos gyventojams. Nemažai vadinamiesiems
trihektarininkams padėdavo žemės ūkio bendrovės, susikūrusios buvusių kolūkių
bazėse, bei stiprėjantys ūkininkai.
Seniūnijos darbuotojai ilgą laiką rūpinosi vaikų darželių, kultūros namų,
bibliotekų, medicinos punktų, pradinių mokyklų medžiagine baze. Todėl daug
darbų tekdavo atlikti ūkio būdu. Tam naudotasi seniūnijos viešuosius darbus
dirbančių žmonių pagalba. Taip buvo padedama darbo neturintiems žmonėms ir
sprendžiamos seniūnijai kylančios problemos.
Buvo sutvarkytos visos veikiančios Kamajų seniūnijos kapinės, aptvarkytos
neveikiančios, taip pat ir Kamajų miestelyje esančios senosios žydų ir Antrojo
pasaulinio karo karių kapinės. Seniūnijos iniciatyva 2002 m. sukurtas projektas,
o vėliau ir įgyvendinta Kamajų centrinės aikštės rekonstrukcija. Ši aikštė yra
Lietuvos urbanistikos paminklas.
Suremontuoti seniūnijos administracijos ir Kamajų ambulatorijos pastatai.
Buvo atnaujinti Kãlvių kultūros namai, sėkmingai realizuotas Aukštåkalnių kultūros
namų projektas. Duõkiškio kultūros namų patalpos įrengtos buvusios mokyklos
patalpose. Salosê kultūrinei ir bendruomeninei veiklai įrengtos patalpos buvusiame
vaikų darželyje. Verksnionysê buvusios pradinės mokyklos patalpos pritaikytos
bibliotekai ir bendruomenės veiklai.
Visi šie projektai nebūtų sėkmingi be glaudaus bendradarbiavimo su bendruomenėmis, kurių seniūnijoje turime šešias: Kamajų, Aukštakalnių, Kalvių, Verksnionių, Salų ir Duokiškio. Bendruomenės, padedamos seniūnijos kultūros darbuotojų,
projektuodavo, gaudavo lėšų darbams, ūkininkai, verslininkai ir aktyvūs kaimo
žmonės padėdavo materialiai ir savo darbu, o seniūnija koordinuodavo veiklą bei
dalyvaudavo savo žinioje turimomis lėšomis, darbu ir įvairiapuse kitokia pagalba.
Tai labai sutelkdavo gyventojus, pagerindavo jų gyvenimo kokybę. Labai svarbi
buvo vietos kultūros darbuotojų, bibliotekininkų ir bendruomenės pirmininkų
veikla vietose ir bendradarbiaujant su seniūnija. Prie jų vėliau prisijungė naujai
išrinkti seniūnaičiai. Šių komandų nariai yra tikri savo kaimo šviesuliai: jie vieni
kitiems padeda spręsdami iškylančias problemas, prireikus kreipiasi į seniūniją
ar Rokiškio savivaldybę.
Sėkmingai susiformavo Kamajų seniūnijos kultūrinio darbo stilius, nes kiek
viename buvusio ūkio centre liko po kultūros namus, kuriuose dirba vietiniai
specialistai. Kiekvienas regionas turi savo specifiką, savo šventes, pritaikytas to
kaimo poreikiams.
Aukštakalnių kultūros namų vadovė Esmeralda Smalstienė sukūrė ir daug
metų vadovauja kaimo kapelai Barškutis, yra šio jauniausio seniūnijos kaimo siela.
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Duokiškio miestelio kultūriniame gyvenime neeilinį vaidmenį vaidina Giedrė
Dagienė, sugebanti suorganizuoti reto šiltumo renginius, sukūrusi vokalinį ansamblį, sėkmingai pradėjusi ir padariusi tradiciniu puikų renginį Duokiškio baladės.
Didžiausia darbų apimtis tenka Kamajų miestelio kultūros darbuotojai Sigitai Gasiūnienei. Tai ir Kuc kuc Kamajuos, ir Kamajų Respublikos renginiai bei visos
seniūnijos bendrų kultūrinių renginių koordinavimas.
Kalvių kultūros namuose vieną etatą dalijasi Stasė Gruoblienė ir Aušra
Barauskienė. Bendraudamos su pirmuoju išrinktu seniūnijoje, o gal net rajone,
seniūnaičiu Gintaru Kepalu, nesunkiai sutelkia kaimo žmones, organizuoja daug
originalių ir gausiai lankomų renginių.
Salos turi didelį dvarą. Todėl čia dirbančiam specialistui tenka rūpintis ir
turizmo, ir kultūros reikalais. Salose daug metų nuoširdžiai ir atsidavusiai dirbo
Zita Levaškevičienė, dabar jau savo patyrimu padedanti kaip visuomenininkė.
Daug darbo laukia naujosios darbuotojos Ingos Stočkutės-Tervydienės, nes Salose
numatoma vykdyti kelis rimtus projektus.
Kamajų seniūnijoje susiformavusi kultūrinio darbo forma rajone buvo nagrinėjama kaip labiausiai vykusi ir atitinkanti žmonių poreikius. Gerai vertintinas
Rokiškio kultūros skyriaus vadovų Petro Blaževičiaus ir Janinos Komkienės tolerantiškas požiūris į kultūrinės veiklos formavimąsi seniūnijoje, neprimetant unifikuotų
formų. Todėl vystosi natūrali, gyventojų poreikius tenkinanti kultūrinė veikla.
Stiprėjantys ūkininkai padėdavo ir bendruomenėms, ir seniūnijai plėtoti
įvairią veiklą: įrengti poilsio zonas, valyti sniegą nuo kelių, rengti šventes, padėti
socialiai remtiniems žmonėms. Seniūnijos iniciatyva 2000 m. atnaujinta tradicinė
šventė Kuc kuc Kamajuos. 2005 m. buvo sukurti ir patvirtinti Kamajų herbas ir
vėliava. Tais pačiais metais paminėtas Kamajų Respublikos 100 metų jubiliejus.
Ta proga įsteigtas ir kasmet įteikiamas ordinas Už nuopelnus Kamajų Respublikai.
Kasmet šventės metu pagerbiami gražiausių sodybų ir geriausių ūkių savininkai.
Apie Kamajų Respubliką informaciją pirmą kartą aptikau sename Kanados
lietuvių laikraštyje kamajiškės Genovaitės Dilienės namuose. Ten buvo aprašyta
1905 m. socialdemokrato Jurgio Smalsčio (Smolskio) įkurta Kamajų Respublika,
nuvertus caro vietininkų valdžią Kamajuose ir kitose netoli Kamajų esančiose
vietovėse. Kilo mintis šią respubliką „atkurti“, jos metines pažymėti per tradicinę
šventę Kuc kuc Kamajuos.
Jau kuris metas kirbėjo mintis sukurti Kamajų herbą ir vėliavą. Ta mintimi
pasidalijau su kraštiečiu dailininku Jokūbu Zove. Pasirodo, ir jam ta idėja rūpi.
Pradėjome darbus. Kamajų A. Strazdo gimnazijoje buvo organizuotas konkursas – vaikai piešė Kamajų herbą, aišku, konsultavosi ir su mokytojais. Sulaukėme
įdomių pasiūlymų. Bet pagrindinę herbo idėją – centrinės Kamajų aikštės kontūrą
pasiūlė dailininkas Jokūbas Zovė. Nusprendėme, kad herbo centre, pagerbiant
mūsų dainių kunigą A. Strazdą-Strazdelį, labiausiai tiks paukščio strazdo įvaizdis.
Daug širdies ir išmanumo herbo autorius įdėjo į savo kūrinį. Keitėsi variantai,
spalvos, strazdo pozos, kol, patvirtinus mūsų herbą ir vėliavą Heraldikos komisijoje prie LR Prezidentūros, šios komisijos pirmininkas žemietis Edmundas Rimša
pasakė: „Tai gražų herbą sukūrėt.“ Turėdami herbą mes jau pasijutome tvirtesni.
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Kartu su Kamajų Respublika atsirado savi pinigai – kamajiniai ir kamajeikos, sukurti
apdovanojimai – garbės piliečio žymuo, ordinas Už nuopelnus Kamajų Respublikai.
Ant jų visų puikuojasi naujasis herbas. Visą šią atributiką kūrė ir gamino prof.
K. Šešelgio sūnus Kazimieras.
Be kraštiečių ir rėmėjų būtų neįmanoma išsiversti norint nuveikti rimtesnius
darbus seniūnijoje. Visada prie idėjų ir projektų ištakų buvo sėkmingas verslininkas
Irmantas Tarvydis, anksčiau kartu dirbęs Kamajų kolūkyje, šiuo metu gyvenantis
savo atkurtame Petrošiškio dvare. Daugumą idėjų pirmiausia aptardavome kartu,
vėliau, jas įgyvendinant, turėdavome rimtą jo paramą ir patarimais, ir finansinę,
nes ilgą laiką jis sėkmingai vadovavo Kamajų bendruomenei. Daug pagalbos ir
palaikymo, įgyvendinant idėjas, sulaukdavau iš savo šeimos – žmonos Dalios,
sūnų Lino ir Justo.
Kamajų seniūnija daug prisidėjo prie istorinio paveldo išsaugojimo ir patriotinės veiklos: dalyvavo statant paminklus rezistentams prie Kamajų, Kurkliìčių,
Duokiškio, Kúosių. Be to, paminklų priežiūra tenka seniūnijos darbuotojų kolektyvui. Atgimimo laikotarpiu aktyviai veikė Kamajų kraštiečių klubas, vadovaujamas prof. architekto Kazimiero Šešelgio. Jis suprojektavo paminklą Kamajų
450 metų paminėjimui, memorialą rezistentams prie Kamajų. K. Šešelgio iniciatyva
suprojektuotas Kamajų bažnyčios bokštų smailių atstatymas. Jo vardu pavadinta gatvė Kamajuose. VGTU kasmet organizuoja tarptautines jaunųjų architektų
mokslininkų konferencijas K. Šešelgio skaitymai. Dalyvavimas šiose konferencijose,
susitikimai su architektais, VGTU studentų kursiniai darbai apie Kamajų problemas teikia idėjų, išplečia ne tik seniūnijos vadovų, bet ir seniūnijos bei rajono
specialistų nuovoką apie krašto problemas.
Rengdama knygą apie Kamajus, Versmės leidykla organizavo vieną didelę ir
kelias mažesnes ekspedicijas. Bendravimas su Venantu Mačiekumi, prof. Libertu
Klimka, kitais ekspedicijos dalyviais darė didelį įspūdį, kėlė patriotinį nusiteikimą
ir pasididžiavimą savo kraštu. Manau, kad tokią mokyklą turėtų išeiti kiekvienas
valstybės tarnautojas.
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Aukštakalnių kaimo bendruomenė
Sigita Gasiūnienė

2002 m. lapkričio 30 d. susirinkę 37 Kamajų miestelio ir Aukštåkalnių
kaimo gyventojai nusprendė burtis į bendruomenę. Bendruomenės pirmininke
buvo išrinkta Vilma Gipiškienė, buhaltere – Zofija Braukylienė. 2003 m. kovo
14 d. aukštakalniečiai atsiskyrė nuo kamajiškių ir įkūrė Aukštakalnių kaimo
bendruomenę (bendruomenė įregistruota 2003 m. balandžio 2 d.). Jai vadovauti
ėmėsi Zita Stočkuvienė, pavaduotoju išrinktas Aukštakalnių kaimo bendruomenės
kūrimo iniciatorius Saulius Jasiūnas. Taip pat išrinkta 7 asmenų bendruomenės
taryba: Audrius Baltrukėnas, Janina Baraišienė, Sigita Gasiūnienė, Jūra Juknienė,
Rita Kvedarienė, Josifas Paško, Esmiralda Smalstienė. Bendruomenės buhaltere iš
pradžių dirbo Jolanta Jasiūnienė, o po dvejų metų ją pakeitė ilgametė buhalterė
Janina Baraišienė. Bendruomenė apėmė Aukštakalnių ir aplinkinius kaimus, jos
nariais tapo 58 gyventojai.
Dar besikuriant bendruomenei buvo imtasi veiksmų apginti Aukštakalnių
ežero paplūdimį nuo bandymų privatizuoti – stengtasi įteisinti jį kaip rekreacinę
zoną (iniciatoriai – Zita Stočkuvienė, Kęstas Stočkus, Saulius Jasiūnas). Su Kamajų
seniūno Vytauto Vilio pagalba tai pavyko. Įteisintame 0,9 ha paplūdimyje buvo
įrengta persirengimo kabina, tualetas, pastatytos šiukšliadėžės, išvalyta, smėliu
papildyta maudyklė, pastatytas lieptas.
Tik susikūrusi Aukštakalnių kaimo bendruomenė ėmė spręsti įsisenėjusias
kaimo problemas. Nors ir negavusi finansinės paramos iš kitur, bendruomenė
sugebėjo sutvarkyti nuolat gendantį vandentiekį. Taip pat bendruomenės iniciatyva
Mickūnų k. vietoje avarinės būklės senosios buvo pastatyta nauja mūrinė elektrinės
skydinė. Reginos ir Stepono Kulikauskų šeimos pastangomis prie Aukštakalnių
kultūros namų išvalytas buvęs brūzgynas.
Kaimo bendruomenių finansavimo šaltinis – parengti projektai įvairiai bendruomenės veiklai vystyti. Iš Aukštakalnių kaimo bendruomenės parengtų pirmųjų penkių projektų lėšų gavo du: Kultūrinės veiklos ugdymas (projektui realizuoti
Rokiškio rajono savivaldybė skyrė 1500 Lt, už kuriuos buvo nupirkta muzikos
aparatūra) ir Tavo vaikai – mūsų vaikai (Atviros Lietuvos fondas skyrė 1800 Lt, už
kuriuos vaikai buvo nuvežti į Vilnių ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre žiūrėjo Gulbių ežerą, taip pat buvo suorganizuota vaikų išvyka į Aukštaitijos
nacionalinį parką ir kt. renginiai).
2007 – 2011 metais Aukštakalnių kaimo bendruomenei vadovavo Jolanta
Jasiūnienė (pavaduotoja – Sigita Gasiūnienė), nuo 2011 m. vadovauja Sigita Gasiūnienė.
2007 m. Rokiškio rajono savivaldybė panaudos teise Aukštakalnių bendruomenei suteikė patalpas kultūros namų pastate. Lėšų patalpoms remontuoti, joms
pritaikyti bendruomenės poreikiams buvo gauta įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio
ministerijos finansuojamą projektą Kaltink save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi.
Be patalpoms remontuoti reikalingų medžiagų, iš šiam projektui skirtų lėšų buvo
įsigytas pirmas bendruomenės kompiuteris, nupirkta baldų. Visi remonto darbai
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Renovuota
Aukštakalnių kaimo
bendruomenės salė.
E. Smalstienės nuotr.

Talka „Darom“. Iš kairės: Dovilė Vaičionytė, Aukštakalnių kaimo bendruomenės pirmininkė
Jolanta Jasiūnienė, Ieva Jasiūnaitė, Aistė Jasiūnaitė, Tautvydas Jasiūnas. 2010 m.

buvo atlikti talkų būdu. Remontuojant patalpas daug dirbo Nerijus Jukna, Visvaldas Baranauskas, Saulius Jasiūnas ir kiti aukštakalniečiai.
Olandijos fondo remiama, 2008 m. Aukštakalnių bendruomenė įsigijo armoniką ir akordeoną.
2011 m. Europos Sąjunga finansavo projektą Vienodi paukščiai buriasi į pulkus,
skirtą socialinėms ir kultūrinėms kaimo iniciatyvoms skatinti. Iš projektui skirtų
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Aukštakalnių kaimo bendruomenės vaikų stovykla. E. Smalstienės nuotr.

Užgavėnės Aukštakalniuose. E. Smalstienės nuotr.
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Aukštakalnių kultūros centro aplinka. E. Smalstienės nuotr.
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15 000 Lt buvo įsigyti bendruomenės patalpoms reikalingi baldai, multimedija,
sportinio inventoriaus, surengta įvairių mokymų ir švenčių.
2013 m. projektui Aktyvus kaimas įgyvendinti iš ES buvo gauta 24937 Lt. Šie
pinigai buvo panaudoti mokymams, akcijoms, vaikų vasaros stovyklai, šventėms
bei šiems renginiams reikalingoms priemonėms įsigyti. Mokymuose Kaimo sodybų
ir viešųjų erdvių apželdinimas ir sutvarkymas dalyvavo 20 bendruomenės narių. Taip
pat buvo organizuoti mokymai gaminti Užgavėnių kaukes bei mokymai tema
Žmogaus ir gamtos harmonija.
Akcijos Pilietiškas kaimas metu buvo pasiūtos 48 Lietuvos valstybės vėliavos,
pagaminti joms kotai ir vėliavos įteiktos Aukštakalnių bendruomenės nariams su
priesaku vėliavas iškelti valstybinių švenčių metu.
Vykdant projektą buvo organizuotos šventės: Ekologiška vaistažolė mums,
Kaimynų šventė ir kt.
Tais pačiais 2013 metais 160 360 Lt ES finansavimą gavo projektas Teritorijos
prie Aukštakalnių kultūros centro sutvarkymas visuomenės kultūrinei ir poilsinei veiklai.
Realizuojant šį projektą buvo sutvarkyta Aukštakalnių bendruomenės namų aplinka: įrengtas lauko apšvietimas, sutvarkyta baseino teritorija, asfaltbetonio danga
atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė, trinkelėmis iškloti takai, teritorija aptverta
segmentine cinkuota tvora, įsigyta pavėsinė su stalais ir suolais 30-čiai žmonių,
nupirkta kitų medinių įrenginių poilsiui, stiebų vėliavoms, lauko treniruoklių ir kt.
Aktyviausi Aukštakalnių bendruomenės nariai 2003–2014 metais (abėcėlės
tvarka): Audrius Baltrukėnas, Janina Baraišienė, Visvaldas Baranauskas, Loreta Baranauskienė, Stasys Bracius, Sigita Gasiūnienė, Saulius Jasiūnas, Jolanta Jasiūnienė,
Nerijus Jukna, Jūra Juknienė, Artūras Kulikauskas, Regina Kulikauskienė, Ričardas
Kvedaras, Rita Kvedarienė, Genė Mikėnienė, Laima Nidrienė, Josifas Paško, Nijolė
Raukėnienė, Esmiralda Smalstienė, Vytautas Smalstys, Milda Staškevičienė, Kęstas
Stočkus, Zita Stočkuvienė, Polina Trapnauskienė.
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Kalvių kaimo bendruomenė
Stasė Gruoblienė

Apie 2003 metus rajono kaimuose ir miesteliuose ėmė kurtis bendruomenės.
Mūsų kaime bendruomenės kūrimą skatino Kamajų seniūnijos seniūnas Vytautas
Vilys, o ir patys gyventojai kartkartėmis prabildavo apie tai, nes laikraščiai skelbė
apie įvairių bendruomenių veiklą.
Kãlviuose kuriant bendruomenę iniciatyvinėje grupėje dirbo Elvyra Marija
Venediktova, Irena Bernotienė ir Stasė Gruoblienė. Jos domėjosi kitų bendruomenių
veikla, lankėsi įvairiuose mokymuose, seminaruose.
Kaimo gyventojai į steigiamąjį bendruomenės susirinkimą rinkosi 2004 m.
kovo 2 d. Susirinko apie 30 gyventojų. Atvyko svečių iš rajono: Seimo narys Vytautas Saulis, jo patarėja Laima Keraitienė, Kamajų seniūnijos seniūnas Vytautas
Vilys, rajono žemės ūkio skyriaus pirmininkas Anicetas Kačinskas. Susirinkimui
pirmininkavo Kalvių kultūros namų administratorė Stasė Gruoblienė, sekretoriavo
UAB ARVI agronomė-konsultantė Irina Barauskienė. Po dalyvių kalbų dauguma
gyventojų parašė prašymus stoti į bendruomenės narius.
Vyko bendruomenės tarybos rinkimai. Į tarybą išrinkti: Elvyra Marija Venediktova, Irena Bernotienė, Vidmantė Stanevičienė, Gintaras Kepalas, Algirdas
Bernotas, Irina Barauskienė, Stasė Gruoblienė. Balsų dauguma bendruomenės
pirmininke išrinkta Irena Bernotienė, revizijos komisijos pirmininke – Danguolė
Tumonienė, nariais – Elvyra Tumienė ir Regina Juzelskienė.
Bendruomenės pirmininkės pavaduotoja Stasė Gruoblienė prisimena, jog
rūpesčių buvo nemažai. Reikėjo daugybę kartų važiuoti į Rõkiškį, minti savival

Kalvių bendruomenės nariai ir svečiai. 2004 m. Algio Matulio nuotr.
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Virginijus Sabaliauskas ir seniūnaitis Gintaras Kepalas ženklina Kalvių kaimo gyvenamuosius
namus. 2012 m. Algio Matulio nuotr.

dybės bei advokato Alberto Kučinsko koridorius, varstyti notaro kabineto duris.
Reikėjo skubėti, nes norėjome suspėti į NVO tais metais skelbiamus projektus.
2004 m. kovo 23 d. bendruomenė buvo įregistruota.
Tuojau pat suskubta teikti projektą NVO. Už pirmąjį projektą gauta 1200 Lt.
2004 m. birželio 11 d. Kalvių kultūros namuose vyko bendruomenės narių
„krikštynos“ ir naujų narių priėmimas. Į svečius buvo pakviesti tuo metu buvęs
Seimo narys J. Korenka, europarlamentaras K. Kriščiūnas ir jo patarėja L. Stasiulionytė, Kamajÿ parapijos klebonas R. Kazlauskas, Kamajų seniūnas Vytautas Vilys.
Krikštatėviais sutiko pabūti tuo metu buvęs rajono vicemeras Rimantas Velykis
ir Seimo nario patarėja Laima Keraitienė. Skambėjo Kultūros namų darbuotojų
sukurti kupletai apie bendruomenę.
Teikta ir gautas finansavimas projektams: Netekties valandą padėkime (2004);
Pasivaikščiokim vaikystės takais (2004); Gerumo nebūna per daug (2004); Klubo veiklos
stiprinimas (2005); Padėkime vieni kitiems (2005); Atgimusi piliakalnio dvasia (2006);
Vienos avelės gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas (2006); Vilnos kelias (2007); Ne vien
duona sotūs (2007); Kaimo bendruomenės plėtra (2007); Sugrįžtuvės (2008); Susitikime
(2009); Sveikatingumas. Pakeliaukime (2010); Vakaruškos (2011); Gyvi nuo Mindaugo
laikų (2013).
Kalvių kaimas nėra didelis, vos kelios gatvelės. 2010 m. jame gyveno apie
230 gyventojų. Reikėjo skubiai pasiūlyti ir išsirinkti gatvių pavadinimus. Į šią
įdomią akciją įsijungė visas kaimas. Dauguma diskutavo, kas rimtai, kas juokais
siūlė įvairius gatvių pavadinimus. Į galutinį gatvių pavadinimų suteikimo svars-
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tymą buvo sukviestas visas kaimas, tačiau atėjo tik keletas aktyviausių. Buvo
nuspręsta gatvėms suteikti Liepų, Žolynų, Tvenkinio, Pievų, Sodo, Vaižganto, Eglių,
Kraštinės pavadinimus. Po rajono institucijų svarstymų dalis pavadinimų buvo
atmesti ir reikėjo vėl siūlyti iš naujo. Ypač daug ginčų kilo dėl pagrindinės gatvės
pavadinimo. Kadangi kaimas gyvas nuo karaliaus Mindaugo laikų, todėl Kamajų
seniūnas V. Vilys pasiūlė gatvę pavadinti Karaliaus Mindaugo vardu. Vaižganto
gatvės pavadinimą pasiūlė joje gyvenantis Valentas Stanevičius remdamasis tuo,
kad iš tos gatvės tolumoje matyti Juozo Tumo-Vaižganto gimtinė. Sodų pavadinimą Algis Zizas pasiūlė pakeisti Ažubalių pavadinimu, nes ta gatve važiuojama
į nykstantį Ažubalių kaimą. Leonoros Zaveckienės siūlymu Eglių gatvės pavadinimas pakeistas į Narbutų, nes ši pavardė susijusi su padavimu apie tris brolius
Narbutus, gyvenusius senais maro laikais, Liepų gatvės pavadinimas pakeistas į
Aukštaičių pavadinimą.
2012 m. kovo 25 d. Kalvių gyvenvietėje suženklinti gyvenamieji namai. Šią
akciją inicijavo kaimo seniūnaitis Gintaras Kepalas, į pagalbą pasikvietęs Virginijų
Sabaliauską.

Jubiliejinė 760 metų Kalvių kaimo šventė.
Trečiasis kraštiečių susitikimas
2013 m. liepos 6 d. Kãlvių k aimo kultūros centro darbuotojos S. Gruoblienė
ir Aušra Barauskienė surengė šventę. Šventę rengti padėjo kaimo bendruomenė
(pirmininkė Irena Bernotienė) ir kaimo seniūnaitis Gintaras Kepalas, kaimo jaunimas, vaikų būrelio Smailas nariai (vadovė Vidmantė Balaišytė), aktyviausi kaimo
gyventojai, Kamajų seniūnijos darbuotojai.

Kalvių jubiliejinę šventę atidaro kaimo jaunimas: Vidmantė Balaišytė, Džeirana Petravičiūtė,
Gabija Ališauskaitė, Indrė Jašinaitė, Gytis Silickas. 2013 07 06. Agnės Kepalaitės nuotr.
474

ISTORIJA

Jubiliejinėje šventėje
kalba Kalvių kaimo
bendruomenės
pirmininkė Irena
Bernotienė.
2013 07 06.
A. Kepalaitės nuotr.

Kalvių kaimo
seniūnaitis Gintaras
Kepalas (kairėje)
sutinka šventės
rėmėjus kraštietį
Vidmantą Stasiškį
su žmona Audrone.
2013 07 06.
A. Kepalaitės nuotr.

Šventėje dalyvavo svečiai: Rokiškio savivaldybės meras, kraštietis Vytautas
Vilys, Seimo narys Vytautas Saulis, rajono tarybos narys Tadas Barauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Velykis, Kamajų
seniūnė Laima Vilimavičienė, atvykę kraštiečiai, kaimo gyventojai.
Šventę parėmė Prano Blažio prekybos centras Darola, kooperatyvas Pieno puta,
UAB Rokiškio sūris, Audronė ir Vidmantas Stasiškiai, Kristina ir Algis Meldaikiai,
Aldona ir Jonas Venslovai.
Šventė prasidėjo šventomis mišiomis Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje. Mišių
metu seniūnaičio kaimui padovanotą vėliavą šventinti garbingai įnešė Donatos ir
Kazio Baltrėnų, Rimos ir Gintaro Kepalų šeimos.
Po šv. mišių visi rinkosi į Kalvių kapinaites, o vėliau – į Kultūros centro
kiemelį; ten ir vyko šventė.
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Kalvių kaimo vėliava

Simbolinį šventės aukurą uždegė kaimo šviesuolis Jonas Bendorius. Įžiebęs
ugnį susirinkusiesiems perskaitė tėviškei skirtą savo eilėraštį:
Padūmojimai
Mes kalvėj ant kalno čia geležį lydėm
Ir kalviais garsėjom nuo seno.
Mes dirbom žagres, aštrius ginklus kariams
Ir pasagas Mindaugo žirgui.
Žirgus mes auginom karalių kariaunai,
Europos gražuolėms linus.
Žirgai apturėjo vaikinų narsumą, darbštumą,
Linai gi – merginų akių žiedelius.
Bėgo metai ir amžiai praėjo
Su karais, bado metais, liga.
Išgyvenom. Dainavom, mylėjom,
Nesiskųsdami savo dalia.
Buvo visko: ir šilto, ir šalto,
Buvo visko, duok, Dieve, ir bus.
Neieškokime kalto-nekalto,
Patikėkim: blogiau nebebus.
Pradžia – pabaiga ir kryžius kaip ženklas.
Gimtoji žemelė ir sėjai, ir kapui,
Lengva ir sunki, kai džiaugies, kai verki.
Paklausyk: oi daug ji pasako.
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Svetur pasisklaistę, pasaulį pažinę,
Nurimstam kalnely palaukėj.
Iš čia mes išėjom ir vėlei sugrįžtam,
Žinodami – tėviškė laukė.
Jaunimo iniciatyva buvo surinktos nuotraukos iš praeities, kurias susirinkusiesiems pademonstravo Linos ir
Gintaro Zolubų šeima iš Verksnioniÿ
kaimo.
Nusipelniusiems, aktyviems kaimo gyventojams, svečiams bei rėmėjams buvo įteikti jubiliejiniai medaliai
ir padėkos.
Šventėje visus linksmino broliai
Jokūbas ir Simonas Riškai iš Vilniaus
(Bronės Balčiūnienės (Galvydytės) anūkai), Genutė ir Gintautas Vaičiai.
Vėliau visi buvo pakviesti pasivaikščioti, susipažinti su senosios kalvystės amatu, pastovėti po visų prieš
10 metų sodintu ąžuolu, akimirkai sustoti bendrai nuotraukai.
Kalvių kaimo šviesuolis Jonas Bendorius.
Antroji šventės dalis vyko ant 2013 07 06. A. Kepalaitės nuotr.
Juodoniÿ piliakalnio. Visus suvienijo
šiltas bendravimas, šokis ir daina. 21 val. šventės dalyviai, susikibę rankomis,
pakiliai sugiedojo Lietuvos tautišką giesmę.
Susirinkusiuosius linksmino muzikantas Virginijus Venciulis su dainininkais
iš Konstantinåvos.
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Verksnionių kaimo bendruomenė
Lina Zolubienė

Dviragio ežero lopinėlis ir Verksnionių kaimas iš parasparnio skrydžio. Tado Matuliausko nuotr.

Verksnioniÿ kaimas įsikūręs pačiame rajono pakraštyje, labai gražioje ir
ramioje vietoje, pietrytiniame Dvíragio ežero krante. Kaime veikia biblioteka, o
nuo 2004 metų buvo įkurta ir Verksnionių kaimo bendruomenė, kuri savo gretose
vienija 31 narį, tačiau jungia apie 100 Verksnionių bei aplinkinių kaimų gyventojų.
Sprendimą sukurti bendruomenę lėmė bendras steigėjų tikslas – matyti kaimą
tokį, į kurį norėtų sugrįžti ir mūsų vaikai.
Pirmieji bendruomenės veiklos žingsniai – talkų organizavimas. Buvo tvarkoma buvusių bendrovės mechaninių dirbtuvių aplinka, išpjauti seni kaimo medžiai,
kurie kėlė pavojų žmonių saugumui, nuolat puoselėjami bendruomenės namai bei
jų aplinka. Nuolatinės gėlynų prižiūrėtojos Janina Žylienė, Marytė Povilauskienė
ir bibliotekininkė Gražina Matukienė su dukra Gražvile, negailėdamos savo laiko
ir jėgų, rūpinosi bendruomenės namų aplinka, bendruomenės namų vidaus jaukumu – Stasė Mažylienė ir Marytė Povilauskienė siuvo užuolaidas, Stasė Kaušakienė
išpuošė salės sienas originaliomis lauko gėlių kompozicijomis.
Nemažai talkų rengta remontuojant bendruomenės namų vidaus patalpas.
Džiaugiamės turėdami brolių Almanto, Alfredo ir Artūro Macijauskų statybininkų
brigadą, kuri, vienydama kitus aktyvius kaimo vyrus Juozą Žylą, Eugenijų Matuką, Gintarą Zolubą, Alfredą Matuliauską, taip pat Jolantą Macijauskienę ir kitus,
atliko didžiulį darbą remontuodami ne tik bendruomenės namų vidaus patalpas,
bet ir ūkinį pastatą.
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Keičiami Verksnionių
bendruomenės namų
langai. Iš dešinės:
Gintaras Zoluba,
Alfredas Macijauskas,
Rimantas Gavėnas,
Almantas
Macijauskas, Gintaras
Zoluba. Linos
Zolubienės nuotr.

Keičiamas ūkinio pastato stogas. Iš kairės: Eugenijus Matukas, Artūras Macijauskas,
Gintaras Zoluba. L. Zolubienės nuotr.

Bendruomenės veikloje dalyvauja daug aktyvių pagyvenusių kaimo žmonių
bei jaunimo, kuris savo iniciatyva rengė tradicija tapusią Naujųjų Metų sutikimo
šventę, Velykas kaimo mažiesiems, Joninių šventę, kurios metu ąžuolo vainikais
vainikavo visus kaimo Jonus ir Janinas bei dalyvavo ne tik Verksnionių bendruomenės, bet ir seniūnijos bei kitų bendruomenių rengiamuose renginiuose: Kuc kuc
Kamajuos, Valentino dienos šventėse ir kt. Aktyviausi jaunimo atstovai, rengę šventes bei dalyvavę jose: Edita Mažylytė, Indrė Zolubaitė, Gintarė Rudokaitė, Miglė
Davidavičiūtė, Justina Macijauskaitė, Monika Mažylytė ir Martynas Davidavičius.
Norėdami įsigyti taip trokštamą neoninę lempą specialiai sukurtiems „neoniniams“
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Verksnionių kaimo jaunimas. Gražinos Matukienės nuotr.

Akimirkos iš sporto šventės. Kairėje – Kalvių kaimo komanda, dešinėje – Verksnionių. 2009 m.
L. Zolubienės nuotr.
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šokiams, jaunimo aktyvistai surengė
sraigių rinkimo akciją: kėlėsi 4 val. ryto,
kad iki mokyklinio autobuso išvykimo
spėtų pririnkti po keletą kilogramų
sraigių. Per porą rytų tikslas buvo
pasiektas – surinkta reikalinga suma
neoninei lempai. Vykdant savivaldybės
finansuotą jaunimo iniciatyvoms remti
projektą Mes kuriame gražesnį kaimą,
jaunimo atstovai pagamino unikalią
skelbimų lentą, kurią pastebi kiekvienas kaimo svečias.
Bendruomenė organizuoja daug
švenčių, kaimų susitikimų, sportinių
varžybų gamtoje. Prieš trejus metus
vykdant tęstinį projektą Nugalėtojai likimui diktuoja buvo surengtos draugiškos sportinės Verksnionių ir Kãlvių
kaimų komandų varžybos, kurios sulaukė didelio pasisekimo, gyventojų
susidomėjimo. Šios šventės iniciatoriai Verksnionių kaimo bendruomenės pirmininkė
bei unikalių ir netradicinių rungčių Lina Zolubienė (kairėje) ir Verksnionių bibliotekos
sumanytojai buvo Danguolės ir Alfredo bibliotekininkė Gražina Matukienė aptaria benMatuliauskų, Linos ir Gintaro Zolubų druomenės reikalus. A. Petrašiūno nuotr.
šeimos. Kaimo jaunimo aktyvistų svajo- 2012 07 11
nė – tokio pat pobūdžio sportines varžybas surengti ir šiais metais, pakviesti kitos kaimyninės bendruomenės komandą.
Visų noras – šias draugiškas ir nuotaikingas sporto varžybas gamtoje padaryti
kaimo tradicine švente, kurią tęstų mūsų vaikai. Aktyviausi Verksnionių kaimo
sportininkai jaunuoliai – Tadas ir Tomas Matuliauskai, Gintautas ir Mindaugas
Macijauskai, Marius Žyla, Ernestas Zovė ir Rytis Kaušakys, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose sportiniuose renginiuose. Kaimą rajone taip pat garsina jaunieji
breiko šokėjai Sandra ir Vaidas Macijauskai.
Verksnionių kaimo projektinė veikla aktyvi ir sėkminga – finansuotų projektų autorės Gražina Matukienė ir Lina Zolubienė bendruomenei pelnė nemažai
lėšų, už kurias buvo įsigyta įvairaus reikiamo inventoriaus, rengtos šventės. Šiais
metais nemaža suma skirta iš ES struktūrinių fondų bendruomenės materialineitechninei bazei stiprinti. Panaudojus šias lėšas, bus sudarytos geresnės kokybiškos
ir įvairiapusiškos veiklos sąlygos, įtraukiant įvairaus amžiaus ir patirties žmones.
Galime pasidžiaugti ne tik jaunimo, bet ir kaimo vyresnės kartos žmonių kūrybiškumu bei iniciatyvumu. Verksnionių kaime esama nemažai žmonių,
kurie jautrią meninę prigimtį išreiškia įvairiais dailės, amatų darbais. Gausybės
išskirtinio grožio verbų kūrėja Stasė Kaušakienė yra žinoma ne tik mūsų kaime,
bet ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Medžio drožėjas Juozas Lukošius savo
darbus eksponuoja seniūnijos rengiamose ekspozicijose. Pynėja iš vytelių Loreta
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Bulovienė, kurios darbai puikuojasi didžiųjų miestų meno dirbinių ekspozicijose,
yra pelniusi tautodailininkės vardą. Kaimo moteris bei viešnias savo puikiomis
riešinėmis puošia mezgėjos Ona Makuškienė ir Nijolė Kavaliūnienė.
Kaimą gražina gyventojų rūpestingai puoselėjamos sodybos. Daug jėgų,
kūrybiškumo ir laiko aplinkos gražinimui skiria Gražinos ir Eugenijaus Matukų,
Linos ir Gintaro Zolubų, Linos ir Artūro Macijauskų, Marytės ir Jono Bagdonų,
Danguolės ir Alfredo Matuliauskų šeimos, taip pat Eugenija ir Pavelas Semionovai, Loreta ir Kęstas Bulovai, Vilmantė ir Valdemaras Zovės, Rimantas Gavėnas
ir kiti kaimo gyventojai.
Verksnionių kaime gyvenančios aktyvios ir kūrybingos šeimos auklėja gabią
ir išradingą jaunąją kartą. Verksnioniečiai Sandra ir Vaidas Macijauskai, Edvinas
Mikalaičiūnas, Agnė Žylaitė, Arnas Zoluba, Simona Macijauskaitė ir Martynas
Davidavičius įvairiose sportinėse varžybose bei olimpiadose atstovauja Kamajų
Antano Strazdo gimnazijai. Keletui šių vaikų už labai gerą mokymąsi mokslo
metų pabaigoje direktorius pareiškė padėką.
Verksnionių ir aplinkiniuose kaimuose plėtojamas turizmas traukia tiek
paprastus žmones, ieškančius ramybės ir ežero teikiamų malonumų bet kuriuo
metų laiku, tiek žymius Lietuvos politikus ir muzikantus. Poilsiautojus kviečia
Roberto Brazio, Vaidoto Tauro ir Šarūno Vilio kaimo turizmo sodybos. Nuostabiu
Dviragio ežero grožiu galima gėrėtis plaukiant didžiuliu Alfredo Matuliausko
gamintu ir vairuojamu plaustu.
Kaimas garsus ne tik turizmu, bet ir ūkininkais. Stambiausių ir sėkmingiausių
ūkių savininkai yra Vilmantė ir Valdemaras Zovės, Lina ir Gintaras Zolubai, Jūratė
ir Juozas Žylai, Danguolė ir Alfredas Matuliauskai, Marytė ir Jonas Bagdonai ir
Arvydas Kazlauskas. Širdis džiugina tai, jog vaikai taip pat ištikimi ūkininkavimo
tradicijai ir tėvams dažnai talkina ūkio darbuose. Nors daugelis iš jų jau studijuoja
miestuose, daugumos kaimo vaikų noras – perimti tėvų ūkius bei savo ateitį sieti
su turizmo verslu gimtajame krašte. Taigi bendruomenės tikslas kurti tokį kaimą,
į kurį norėtų sugrįžti mūsų vaikai, yra tikrai realus.
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Garsingasis Kamajų varpas – „tremtinys“
Libertas Klimka

Įvadas. Varpo dūžiai, ataidintys iš bažnyčios bokštų, – tai tradicija, siekianti
VII a. pradžią. Tarsi Dievo balsu tris kartus per dieną varpai parapijiečius kviesdavo sukalbėti Viešpaties angelo maldą. Pasak Vydūno: „Senieji Lietuvos žemdirbiai
pristabdydavo arklą traukiantį kuiną, o mažų kaimelių bobutės nutilusios suklusdavo, kai
per plačius laukus ir pievas nuvilnydavo artimos bažnytėlės varpo gausmai.“1 Todėl ir
senoviškoji lietuviška sutartinė rečituoja: Jokūbai, Jokūbai! Ar miegi, ar miegi? Ar
negirdi varpų, ar negirdi varpų? Bim, bam, bam! Netikėtai pasigirsdavo nerimastingi varpo dūžiai gaisro, karo nelaimių metu. Varpais taip pat buvo skelbiami
svarbūs bendruomenės įvykiai: bažnytinės šventės, šventikų ingresai, parapijiečių
vestuvės. Per laidotuves jie aidi tarsi palydos žingsniai, monotoniškai ir graudžiai
iškilmingai: Dūšia dangun, kūnas – žemėn...
Ne vienas bažnytkaimis didžiuodavosi savųjų varpų skambumu, girdimumu.
Todėl statydinantis bažnyčią svarbu jos bokštus kuo aukščiau iškelti. Iš kaimynų
tada galima ir nepiktai pasišaipyti, garsažodžiais pamėgdžiojant jų bažnyčios
varpo dūžius. Štai Jūžintų varpas sakąs tiktai: Tan galan, tan galan, tan galan! Rokiškio bažnyčios varpas skelbiąs poilsį:
„O kaip linksma to adyna, to adyna, kad
jau varpas gult vadina, bim, bam, baim,
bam, baim, bam.“2 Garsusis šio krašto
priežodis „Kuc, kuc Kamajuos, Kamajuos
barankėlių pirktų“ar nebus irgi kilęs iš
varpų garsų pamėgdžiojimo?
Bažnyčios bokštų varpai – didelės kultūrinės vertės paveldo objektai,
sukaupę savyje technologijos, istorijos ir
meno vertybių aspektus. Tačiau Lietuvoje jie dar retokai tampa kultūrologinio tyrinėjimo objektais; nėra sudarytas
ir išsamus šių vertybių sąvadas.
Šiame straipsnyje kalbama apie
Kamajų bažnyčios varpą, nurodomos
jo techninės charakteristikos, kai kurios
įsigijimo aplinkybės, aptariami išlikimo
vingiai karo metais. Varpas aprašytas
in situ 2011 m. Lietuvos kraštotyros drau- Šv. Kazimiero bažnyčia Kamajuose.
gijos ir Versmės leidyklos organizuotos Architektas Florijonas Vyganovskis. 1897–1903 m.
ekspedicijos metu. Pateikiamos archy- Aut. nuotr.
vinės žinios taip pat ir apie kitus šioje
1
Vydūnas. Žmonijos kelias, Raštai, Vilnius, 1991,
šventovėje buvusius varpus.
2, p. 94.
Į bažnyčios bokštą užkopus. Di- 2 t.LTIR,
1860 (175).
dingas raudonplytis neogotinis Šv. Ka 3 Anteins A. Bronza Latvija. Riga, 1988, p. 91.
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Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia prieš Antrąjį

Kamajų bažnyčios varpas. Broliai E. ir

pasaulinį karą

H. Begrovai. Ryga, 1804 m. Aut. nuotr.

Varpo paskyrimo tekstas. Aut. nuotr.

Autorystės, liejybos vietos ir metų įrašas.
Aut. nuotr.

zimiero bažnyčios pastatas pritinka Kamajų miesteliui, plačiai garsėjusiam mugėmis.
Tik gaila, kad išlakiosios, bemaž 60 m aukščio siekusios bažnyčios bokštų viršūnės,
vykstant 1944 m. liepos mėnesio mūšiams, buvo nudaužtos. Jos neatstatytos iki
šiol... Juolab apmaudu, nes laimingai išvengęs piktos lemties, bažnyčios bokšte
tvirtose pušinių rąstų staklėse kabo geras ir skambus žymių meistrų brolių Ernsto ir Heinrio Begrovų varpas. Jis išlietas iš bronzos 1805 m. dinastinės liejikų
giminės dirbtuvėse Rygoje.3
Varpo matmenys gana įspūdingi: skersmuo – 103 cm, aukštis – 99 cm,
perimetras ties pečiais – 175 cm, liemens ilgis – 73 cm. Bažnytinio inventoriaus
apraše nurodytas ir jo svoris – 40 pūdų (640 kg). Geležinio liežuvio bumbulo
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Varpą puošiantis rokailių ornamentas.
Aut. nuotr.

Varpo tvirtinimas prie
buomo. Aut. nuotr.

Buomo atsvaras.
Aut. nuotr.

skersmuo – 13 cm. Ant liemens įrašas 1,7 cm aukščio majuskulais, sutalpintas į
penkias eilutes: „IN HONORE: IMMACUL: / CONCEP: B: V: M / SUMP: CONFR //
CLAMA NE CESSES: / ISA:28.“ Šios santrumpomis pateiktos lotyniškos sentencijos
netrumpinamos taip turėtų skambėti: „In honorem Immaculatae Conceptionis Beatae
Virginis Mariae sumptibus confratis. Clama ne cesses. Isa: 28.“ Vertimas: „Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo garbei, konfratų lėšomis. Jėzaus žodžiais kviečia negaišuoti.“ Konfratai – turima omenyje religinės bendruomenės narius. Kitoje varpo
pusėje ant liemens išlieta Švč. Mergelės Marijos, stovinčios ant mėnulio, reljefinė
figūrėlė.
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Ant graižo įrašas 12 cm pločio
juostoje nurodo meistrus: „FECIT HEINR
& ERNST BEGGROW RIGA ANNO 1805“.
Varpą puošia pečius juosiantis 15 cm
pločio rokailių ornamentas. Liejyba yra
puikios kokybės: reljefas nors negilus,
bet ryškus, paviršiai lygūs.
Labai įdomus yra išlingavimo
įtaisas: varpas trimis kalvių darbo
66 cm ilgio lankais priveržtas prie pakabos buomo. Lankai pagražinti dvigubais griovelio apvadais, o jų galai
išploninti ir užsukti. Buomo matmenys
tokie: 26x25x181 cm. Buomo kojos per
23 cm skersmens krumpliaračiukus remiasi į stovą. Judesį palengvina nemažas atsvaras, kurio ritinio skersmuo yra
14 cm, ilgis – 7 cm, o stiebas – 59 cm.
Tik šiame Sėlijos krašte yra paplitęs
toks savitas ir originalus skambinimo Išlingavimo mechanizmo detalė. Aut. nuotr.
varpais būdas.
Varpo likimo vingiai. Apie sudėtingas varpo išlikimo peripetijas kalba
jo vidinėje ir išorinėje pusėse raudonais
aliejiniais dažais išrašyti numeriai ir
santrumpos bei žodis kirilica. Vidinėje:
„22. / П.К. въ М.“ („Nr. 22 / Kamajų
parapija, į Maskvą“). Išorėje: „в Литву
N. 6“ („į Lietuvą, nr. 6“). Šie užrašai – tai varpo klajonių ženklai Pirmojo
pasaulinio karo metu, žymintys išvežimą į Rusiją ir laimingą sugrąžinimą.
1915 m. vokiečių kariuomenei sėkmin- Varpo išvežimo įrašas vidinėje varpo pusėje.
gai puolant, Rusijos karinė vadovybė, Aut. nuotr.
vengdama palikti priešui strateginėms
žaliavoms tinkamų varpų, pradėjo jų evakuaciją iš artimų karo veiksmams teritorijų. Birželio antroje pusėje buvo duotas įsakymas nukabinti iš bokštų ir suvežti į
didesnes geležinkelio stotis varpus, esančius į vakarus nuo linijos Rõkiškis – Svėdasa¤ – Jonavâ – Serìdžius.4 Darbas buvo pavestas apskričių policijos pristavams.
Maskvoje Kamajų varpas buvo saugomas Chodynkos lauke, miesto pakraštyje
buvusiuose kariuomenės štabo sandėliuose. Ten patekusiems varpams buvo užpildytos registravimo kortelės. Laimė, Rusijos karinė pramonė nejuto žaliavų stygiaus, tad tik dalis varpų buvo išlydyta.
1920 m. tarpvalstybine Sovietų Rusijos 4 Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 694, ap. 2,
b. 502.
ir Lietuvos taikos sutartimi varpai tarp
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kitų kultūros vertybių pradėti grąžinti atgalios. Tačiau tradicinė rusiška netvarka,
dar padidinta revoliucijos sumaišties, parapijoms paliko nedaug vilčių susigrąžinti
savo turtą. Įdomu būtų patirti, kokių pastangų prireikė surandant Kamajų varpą...
Kamajų klebono Jono Kriščiūno žiniomis, šis varpas buvo 1804 m. Rygoje
perliedintas iš duženų.5 Mat suskilo ypatingasis Kamajų varpas, kuris 1714 m.
buvo pagamintas vietoje, iš Nesvyžiaus atsikvietus meistrą Ambrozijų Potlkaną.
To varpo dekore būta reljefų, vaizduojančių Jėzų, Švč. M. Mariją ir šv. Kazimierą,
bei įrašo lenkų kalba:
„Chwalę Bogu daię/ Budzę Kaplana, niech wstae. Ludziom zbawienie przynosę / Za zmar
lych Pana Boga proszę“ (lietuviškai: „Garbinu Dievą, budinu kunigą, tegu keliasi.
Žmonėms išrišimą teduoda, už mirusiuosius Poną Dievą meldžia“).
Svėręs varpas 25 akmenis* ir 18 svarų; taigi apie 380 kg. Švč. Sakramento
brolijos nariams perliejimas Rygoje kainavęs 720 muštinių talerių. Perliejus varpo
svoris padidėjęs apie 130 kg. Kodėl būtent Rygoje buvo atliktas šis darbas? Viena,
ten geri meistrai, bronzos liejybos tradicijas saugantys nuo Rygos pilies patrankininkų laikų. Antra, svarbūs ir krašto ekonominiai ryšiai: ūkininkų auginami linai
būdavo pelningai parduodami būtent Rygos turguje.
Žinios apie kitus bažnyčios varpus. Nuo seno varpams Kamajuose turėta
atskira varpinė. Įdomu, kad ji buvo išmūryta gerokai anksčiau nei pati dvibokštė
bažnyčia, statyta 1897–1903 m. Inventoriuje, datuotame 1820 m., nurodyta, kad
greta medinės bažnytėlės yra trijų aukštų mūrinė varpinė – tinkuota ir baltinta,
dengta skardiniu raudonai dažytu stogu, papuoštu mediniu kryžiumi.6 Išvardyti ir
joje kabantys varpai: didysis paskirtas Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo
garbei, o jo fundatoriai – parapijiečiai bei tuometinis klebonas. Dydžiai nurodyti
senoviniais matais: varpo skersmuo ir aukštis – po dvi alkūnes, svoris – trys
birkavai** ir du pūdai. Neabejotina, kad tai tas pats „tremtį“ į Maskvą patyręs
varpas. Greta jo varpinėje buvo dar du varpai – 10 ir 2,5 pūdų svorio, 3/4 ir
1/2 alkūnės*** dydžių. Aišku, kad tokie sunkūs varpai negalėjo būti įkelti į senos
medinės bažnyčios bokštus, todėl jiems ir išmūryta atskira tvirta varpinė. 1889 m.
inventoriuje sakoma, kad medinė bažnytėlė jau begriūvanti, o varpinėje – keturi
varpai; abu mažiukai kartu sveria 5 pūdus.7
1915 m. iš Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios į Rusiją buvo išvežtas
5
Kriščiūnas J. Trumpa Kamajų bažnyčios istorija
(rankraštis), 1940, Kamajų bažnyčios archyvas.
ne tik didysis varpas, Rygos meist
* Akmuo – senovinis svorio vienetas; lietuviškas
rų gaminys, bet ir visi kiti varpai.
akmuo = 40 lietuviškų svarų ~ 15 kg; lietuviškas
Mažesniųjų dviejų registracijos korsvaras ~ 375 g (nuo 1765 m.). Vyr. red. pastaba.
6
Vizyta Calego Funduszu Kosciola Parafialnego Kotelėse nurodyti tokie įrašai: „R. 1841.
mayckiego...za rok 1820, Kamajų bažnyčios archyvas.
P.K.X.I.M.“ (šifruotina kaip „Lietas
** Birkavas – senovinis svorio vienetas = 10 pūdų
= 163,8 kg; pūdas – 16,38 kg. Vyr. red pastaba.
1841 m. Kamajų parapijai, kunigaujant
*** Alkūnė, uolektis – antropologinis ilgio matas,
I. Macevičiui“) ir „X. I. Maciewicz.
lygus atstumui tarp alkūnės linkio ir pirštų galų
(apie 65 cm). Vyr. red pastaba.
P.K.R.1855“ („Kunigas I. Macevičius.
7
Кс. Jоанн Jоким, Инвентарь Комайского Р-К
Kamajų parapija. 1855 m.“). Tiedu
Приходского Костела, 1889, Kamajų bažnyčios ar
varpai buvo atsidūrę Riazanės–Uralo
chyvas.
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geležinkelio prekių stotyje; į savo parapiją jie nebegrįžo.8 Jeigu nepadaryta klaidų
įrašuose bei jų šifravime, galima spėti, kad apie XIX a. vidurį Kamajų bažnyčiai
buvo nuliedinti du nauji varpai. O senųjų, minimų 1820 m. inventoriuje, likimas
lieka neaiškus. Galima tik spėti, kad juos galėjo panaudoti 1831 m. sukilėliai
kaip bronzos žaliavą, nes esama fragmentiškų žinių apie metalo rinkimą Kamajų
apylinkėse ir išvežimą į Rokiškį.9 Naujųjų varpų donatorius klebonas Ignas Macevičius iš Kamajų 1863 m. buvo ištremtas į Orenburgą; tik 1887 m. galėjo sugrįžti
ne arčiau tėviškės kaip į Rygą.10
Išvados. Kamajų bažnyčios bokšto varpas yra įdomus ir vertingas kultūros
paveldo artefaktas. Jo įsigijimo aplinkybės ir įrašai yra tiesiogiai susiję su parapijos
ir bažnyčios istorija, todėl varpas gali būti traktuojamas kaip lokalinės istorijos
objektas. Bendra visų bokšto varpų, kaip Lietuvos kultūros vertybių, problema –
tai, kad jie sunkiai prieinami pamatyti besidomintiems paveldu.

Česnulis V. V. Nutilę varpai, Trakai, 2015, p. 56.
Deksnys B. Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio
praeities, Vilnius, 2010.
10
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios,
Vilnius, 1993, p. 300.
8
9
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Kamajų parapijos geografinis aprašymas
Iš lenkų kalbos išvertė ir parengė Bronius Deksnys

XVIII amžius vadinamas Apšvietos amžiumi. Tai laikas, kai, manant, kad
visuomenės pažangai geriausiai gali pasitarnauti švietimas, susirūpinta gerinti
mokyklų darbą, glaudžiau sieti mokymą su ekonominės raidos poreikiais. Šiam
tikslui reikėjo sukaupti kuo daugiau žinių apie ūkinę krašto padėtį, apie gamtos
išteklius, susisiekimo kelių tinklą.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII amžiaus pabaigoje buvo sukurta
pirmoji Europoje pasaulietinė įstaiga vadovauti švietimui – Edukacinė komisija,
dabartinių švietimo ministerijų pirmtakė. Ši įstaiga perėmė turtingus jėzuitų dvarus.
Komisijai vadovauti buvo paskirtas Vilniaus vyskupas kunigaikštis Ignotas Jokūbas Masalskis. Turėdamas ir bažnytinę, ir valstybinę valdžią švietimo įstaigoms,
vyskupas dažnai rėmėsi kunigų pagalba.
1774 metais vyskupas Masalskis pavedė visų Vilniaus vyskupystės parapijų
klebonams aprašyti parapijas, kurioms šie vadovavo. Užduotis – sukaupti ir susisteminti žinias apie parapijose esančius dvarus ir jiems priklausančius kaimus,
užusienius, karčemas, malūnus, tvenkinius, miškus ir jų tinkamumą statyboms,
aprašyti pelkes, ežerus, upes, kelius. Atrodo, kad šios žinios buvo reikalingos
sudaryti krašto žemėlapiams, nes buvo reikalaujama aprašyti, kiek vietovė nutolusi
nuo parapijos bažnyčios, į kurią pasaulio pusę ji orientuota.
To meto dokumentuose (taip pat ir parapijų aprašymuose) pietūs buvo
vadinami vidurdieniu, šiaurė – vidurnakčiu, šiaurės rytai – vasaros saulėtekiu,
pietryčiai – žiemos saulėtekiu, pietvakariai – žiemos saulėlydžiu, šiaurės vakarai – vasaros saulėlydžiu.
Klebonai, aprašydami kaimus, turėjo nurodyti, kokiam dvarininkui jie priklauso, minėdami kaimynines parapijas nurodydavo, kokiame dvare stovi kaimyninės
parapijos bažnyčia. Iš aprašymų sužinome, kiek laiko tenka važiuoti į apskrities
miestą, kokie keliai veda į jį bei į kaimynines parapijas.
Parapijų aprašymus klebonai rašė tuo metu bažnytiniame susirašinėjime
vartojama lenkų kalba, nors daugumos klebonų pavardės lietuviškos.

Kamajų parapija1
Aprašė Kamajų klebonas kun. Tadeušas Sulistrovskis.
Parapijos bažnyčia, stovinti Vilkmergės apskrityje, Kupiškio dekanate, Kamajų
miestelyje. Abėcėlės tvarka išvardijami kaimai:
Audra – pono Tyzenhauzo vasaros saulėteky nuo Kamajų nutolusi
per vieną didelę mylią2;
Aukštakalniai – to paties pono pačiame
vasaros saulėtekyje už didelės mylios su
ketvirčiu;
Ažubaliai – Vilniaus vaivados kunigaikščio
Radvilos tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už vienos vidutinės mylios;

1

2

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 694, ap. 1,
b. 3504, l. 304-306.
Didžioji mylia = 8,23 km, vidutinė mylia = 6,74 km,
mažoji mylia = 5,70 km. Šaltinis: Miary długości
w dawnej Polsce, Wiadomości Slużby Geograficznej,
1933, p. 374–376.
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Bagviliai – to paties kunigaikščio pačiame vasaros saulėlydyje už
vienos mažos mylios;
Baušiškiai – pono Petkevičiaus tarp žiemos ir vasaros saulėtekių už
pusės mažos mylios;
Bajoriškiai – pono Turo kartu su ponu Parfijanovičiumi tarp vasaros
saulėlydžio ir vidurnakčio už vienos mažos mylios;
Blaškūnai – pono Tyzenhauzo tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už aštuntadalio mažos mylios;
Bimbai – Vilniaus vaivados kunigaikščio (Radvilos) vidurnaktyje už
vienos didelės mylios;
Beičiai – pono Platerio palivarkas ir kaimas tarp vasaros ir žiemos
saulėtekių už vienos didelės mylios;
Baltakarčiai – pono Parfijanovičiaus vasaros saulėlydyje už vienos
didelės mylios;
Čypiai – pono Tyzenhauzo tarp vasaros ir žiemos saulėtekių už
pusės mažos mylios;
Duokiškis – kunigo klebono palivarkas tarp vidurdienio ir žiemos
saulėtekio už vienos mažos mylios;
Gaveikiai – pono Tyzenhauzo kartu su ponu Petkevičium tarp žiemos
saulėtekio ir vidurdienio už pusės mažos mylios;
? – kunigaikščio (Radvilos) tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už pusės didelės mylios;
Geiskiai – pono Sesickio tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už
vienos mažos mylios;
Gudziškiai – to paties pono kaimas tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už vienos mažos mylios;
Grigoniškiai – kunigaikščio užusienis tarp žiemos ir vasaros saulėtekių už vienos mažos mylios;
Gireišiai – pono Parfijanovičiaus tarp žiemos saulėlydžio ir vidurdienio už vienos didelės mylios;
Gražiškiai – kunigaikščio vaivados tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už ketvirčio didelės mylios;
Gavertiškiai – to paties kunigaikščio tarp vidurdienio ir žiemos
saulėlydžio už ketvirčio didelės mylios;
Jurkiškiai – pono Ordos palivarkas tarp vidurdienio ir žiemos saulėtekio už ketvirčio didelės mylios;
Junokai – kunigaikščio vaivados tarp vidurnakčio ir vasaros saulėlydžio už vienos didelės mylios;
Jauzai(?) – to paties kunigaikščio užusienis saulėlydžio pusėje už
vienos didelės mylios;
Joneliškiai – to paties kunigaikščio vasaros saulėlydyje už vienos
didelės mylios;
Ilgiškiai – to paties kunigaikščio tarp vidurdienio ir vasaros saulėlydžio už vienos didelės mylios;
Jurkupiai – to paties kunigaikščio vaivados tarp vasaros saulėlydžio
ir vidurdienio už vienos didelės mylios;
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Kamajai – Pono Petkevičiaus dvaras tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už 100 žingsnių;
Kuokšiai – to paties pono tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už
ketvirčio mažos mylios;
Kuosiai – ponios Toplickos kartu su ponu Tyzenhauzu tarp vasaros
ir žiemos saulėtekių už pusės mažos mylios;
Kęstutiškiai – pono Tyzenhauzo žiemos saulėtekyje už pusės mažos
mylios;
Kulikiškiai? – to paties pono žiemos saulėlydyje už pusės mažos
mylios;
Kalviai – kunigaikščio (Radvilos) tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už pusės didelės mylios;
Kraupiai – pono Tyzenhauzo vasaros saulėlydyje už pusės mažos
mylios;
Kraštai – ponios Toplickos palivarkas vasaros saulėteky už pusės
didelės mylios;
Kremiškiai – Užpalių seniūnijos užusienis tarp vasaros saulėtekio ir
vidurdienio už didelės mylios;
Kraštai – pono Parfijanovičiaus vasaros saulėlydyje už vienos mažos
mylios;
Klišiai – pono Turo tarp vasaros saulėtekio ir vidurdienio už didelės mylios;
Kryliai – kunigaikščio (Radvilos) tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už pusės didelės mylios;
Kamajėliai (Komajeczki) – pono Rudaminos palivarkas žiemos saulėtekyje už pusės didelės mylios;
Lapienė – Užpalių seniūnijos tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už vienos didelės mylios;
Latukiškiai – pono Rudaminos žiemos saulėtekyje už pusės didelės
mylios;
Latukiškiai – Užpalių seniūnijos tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už vienos didelės mylios;
Mieliūnai – pono Tyzenhauzo kartu su ponu Petkevičiumi žiemos
saulėlydy už ketvirčio mažos mylios;
Markūniškiai – pono kunigaikščio vaivados tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už pusės mažos mylios;
Mickūnai – pono Tyzenhauzo tarp vasaros ir žiemos saulėtekių už
ketvirčio mažos mylios;
Malaišiai (Maµasy) – kunigaikščio (Radvilos) žiemos saulėteky už
pusės didelės mylios;
Mumiščiūnai – pono Roseno tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio
už pusės mažos mylios;
Mikniūnai – Užpalių seniūnijos tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio
už vienos mažos mylios;
Merkioškai (Mierkioszki) – Užpalių seniūnijos tarp vasaros ir žiemos
saulėtekių už pusės mažos mylios;
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Moziškiai – pono Tiškevičiaus vasaros saulėlydyje už vienos didelės
mylios;
Niemejūnai – pono Tyzenhauzo kartu su ponu Petkevičiumi tarp
žiemos saulėtekio ir vidurdienio;
Naujoji (Nowa) – kunigaikščio (Radvilos) tarp vidurdienio ir saulėlydžio už didelės mylios;
Nevieriai – to paties kunigaikščio vaivados vasaros saulėlydyje už
pusės didelės mylios;
Nečionys – to paties kunigaikščio tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už vienos didelės mylios;
Narbūčiai – Užpalių seniūnijos tarp vasaros ir žiemos saulėlydžių
už pusės didelės mylios;
(Niasmiškiai) – pono Klimavičiaus tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už pusės didelės mylios;
Nejasmiškiai? – pono Klimavičiaus tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už vienos didelės mylios;
Alseta (Olseta) – pono Turo palivarkas vasaros saulėlydyje už mažos mylios;
Pukniškiai – pono Marikonio palivarkas tarp (?) vasaros ir žiemos
saulėtekio už pusės mažos mylios;
Petrašiškiai – pono Tyzenhauzo palivarkas vidurdienio ir vasaros
saulėlydyje už ketvirčio mažos mylios;
Pašilė – pono Turo vasaros saulėlydyje už vienos mažos mylios;
Putrynė – pono Rudaminos žiemos saulėtekyje už pusės didelės
mylios;
Pauriškiai – pono Sesickio tarp vidurdienio ir žiemos saulėtekio už
vienos didelės mylios;
Paškoniai? (neįskaitoma) – Užpalių seniūnijos tarp žiemos saulėtekio
ir vidurdienio už didelės mylios;
Papiškės – Svėdasų kunigo tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už pusės mažos mylios;
Puriuškiai – pono Petkevičiaus tarp vasaros ir žiemos saulėtekių už
vienos didelės mylios;
Rudžionys (Radziany) – Kamajų klebono su Sesickiu ir Užpalių
seniūnija tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už mažos mylios;
Rudžiai – pono Tyzenhauzo kartu su ponu Petkevičiumi vasaros
saulėlydyje už aštuntadalio mylios;
Robliai – kunigaikščio (Radvilos) vasaros ir žiemos saulėlydyje už
vienos mažos mylios;
Ramonaičiai – pono Tyzenhauzo tarp vasaros ir žiemos saulėtekių
už pusės mažos mylios;
Rimšionys (Rymszany) – kunigaikščio vaivados tarp vidurdienio ir
vasaros saulėlydžio už vienos mažos mylios;
Rukšiai – to paties kunigaikščio tarp vasaros ir žiemos saulėlydžių
už vienos didelės mylios;
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Raugai – Užpalių seniūnijos ir Sesickio tarp vidurdienio ir žiemos
saulėtekio už vienos mažos mylios;
Radišiai – pono Platerio tarp vasaros ir žiemos saulėtekių už vienos
mažos mylios;
Salos – kunigaikščio vaivados dvaras tarp vidurdienio ir žiemos
saulėlydžio už vienos mažos mylios;
Skrobiškis (dabar – Skrebiškės) – ponų Tyzenhauzo ir Marikonio
dvaras vasaros saulėtekyje už vienos mažos mylios;
Šipai – ponų Tyzenhauzo ir Marikonio tarp vasaros ir žiemos saulėtekių už pusės mažos mylios;
Skyriai – pono Rudaminos vasaros saulėtekyje už pusės mažos mylios;
Šetekšna – kunigaikščio vaivados tarp vasaros ir žiemos saulėlydžių
už didelės mylios;
Špokiškiai (Szpakiszki) – pono Rudaminos tarp žiemos saulėtekio ir
vidurdienio už pusės didelės mylios;
Skyriai – pono Turo tarp vasaros saulėlydžio ir vidurdienio už
vienos didelės mylios;
Šaučiškiai – kunigaikščio (Radvilos) vidurdienyje už pusės mažos
mylios;
Totoriškiai – pono Tyzenhauzo tarp vasaros ir žiemos saulėtekių už
pusės didelės mylios;
Tervydžiai – pono Rudaminos tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už pusės didelės mylios;
Tinginiai – kunigaikščio (Radvilos) tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio už vienos mažos mylios;
Tyteliai – Užpalių seniūnijos ir Sesickio tarp žiemos saulėtekio ir
vidurdienio už vienos mažos mylios;
Trumponys – pono Sesickio tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už vienos mažos mylios;
Tumeiškiai – Užpalių seniūnijos tarp žiemos saulėtekio ir vidurdienio
už vienos didelės mylios;
Taraldžiai – kunigaikščio (Radvilos) tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už vienos didelės mylios;
Urboniškiai – kunigaikščio (Radvilos) palivarkas tarp vidurdienio ir
žiemos saulėlydžio už pusės didelės mylios;
Urliai – kunigaikščio (Radvilos) tarp vidurdienio ir vasaros saulėlydžio už mažos mylios;
Vaičiūnai – ponų Tyzenhauzo ir Petkevičiaus vidurdienyje už ket
virčio didelės mylios;
Vaitkūnai – kunigaikščio (Radvilos) tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už mažos mylios;
Vilkeliškis – pono Tyzenhauzo tarp vasaros ir žiemos saulėtekių
už 1500 žingsnių;
Varliai – pono Tyzenhauzo tarp vasaros saulėtekio ir žiemos saulėlydžio už pusės didelės mylios;
Aukštadvaris (Wysoki Dwor) – pono Tyzenhauzo vidurdienyje už
2000 žingsnių;
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Vaboliai – kunigaikščio Radvilos tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio už ketvirčio mažos mylios;
Viktoriškiai – pono Sesickio palivarkas tarp žiemos saulėtekio ir
vidurdienio už vienos didelės mylios;
Vėbriškiai – kunigaikščio (Radvilos) užusienis tarp vidurdienio (?)
ir žiemos saulėtekio (?) už mažos mylios;
Vainiškiai – to paties kunigaikščio tarp vidurdienio ir žiemos saulėtekio už vienos didelės mylios;
Verksnionys – to paties kunigaikščio tarp vidurdienio ir žiemos
saulėlydžio už mažos mylios;
Vidukėliai (?) – to paties kunigaikščio tarp vidurdienio ir žiemos
saulėlydžio už pusės didelės mylios;
Žeimiai (Żeymie) – to paties kunigaikščio vaivados tarp vasaros ir
žiemos saulėlydžių už pusės ketvirčio mažos mylios;
Žlubai – pono Tyzenhauzo tarp vidurdienio ir žiemos saulėlydžio
už ketvirčio mažos mylios;
Žabiškės (Zabyszki) – kunigaikščio vaivados tarp vidurnakčio ir
vasaros saulėlydžio už vienos didelės mylios.

* * *
Toliau Kamajų klebonas sumini kaimynines bažnyčias:
Obeliai – parapijos bažnyčia pono Petkevičiaus dvare vasaros saulėtekio pusėje už trijų didelių mylių;
Jūžintai – parapijos bažnyčia pono Veisenhofo dvare vasaros ir
žiemos saulėtekyje už pusantros mažos mylios;
Rokiškis – parapijos bažnyčia seimo seniūnaičio pono Tyzenhauzo
dvare vidurnakčio pusėje už dviejų didelių mylių;
Svėdasai – parapijos bažnyčia kunigaikščio Radvilos dvare vidurdienio
pusėje už dviejų didelių mylių;
Užpaliai – parapijos bažnyčia Užpalių seniūnijoje žiemos saulėtekyje
už dviejų didelių mylių;
Skapiškis – parapijos bažnyčia pono Tyzenhauzo dvare vasaros
saulėlydyje už trijų mažų mylių.

* * *
Parapijos aprašyme paminimi artimesni ir tolimesni miestai:
Ilūkšta – miestas Kurše tarp vasaros ir žiemos saulėtekių prie laivybinės Dauguvos upės už septynių didelių mylių;
Ryga – prekybinis miestas prie Dauguvos upės vasaros saulėlydyje
už 25 vidutinių mylių;
Vilnius – sostinės miestas prie Neries (Vilijos) upės tarp žiemos
saulėtekio ir vidurdienio už 20 didelių mylių;
Vilkmergė – teismų miestas prie Šventosios upės vidurdienio pusėje
už 10 vidutinių mylių.
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* * *
Kelių aprašymas:
Kelias iš Kamajų į Ilūkštą kalnuotas, akmenuotas ir balotas, vietomis
yra tiltų ir sampilų.
Kelias iš Kamajų į Rygą vietomis balotas ir su sampilais.
Kelias iš Kamajų į Vilnių kalnuotas, balotas, su vingiais ir vietomis
akmenuotas, viena perkėla per Šventosios upę.
Kelias į Vilkmergę vidutinis, per Šventosios upę dvi perkėlos.

* * *
Nurodomas ir laikas, reikalingas nuvažiuoti į minėtąsias vietoves:
Į Ilūkštą – vasarą 14 valandų, žiemą – 10;
Į Rygą – vasaros keliu 48 valandos su pasiganymu, žiemą – 35
valandos su sustojimu;
Į Vilnių – vasarą su pasiganymu 40 valandų, žiemą – 30 valandų;
Į Vilkmergę – vasarą su pasiganymu 16 valandų, žiemą – 12 valandų;

* * *
Ežerų ir pelkių aprašymas:
Petrošiškio ežeras 30 geometrinių virvių3 ilgio, vidutiniškai 12 virvių platumo. Žvelgiant nuo bažnyčios yra vidurdienio pusėje už
ketvirčio mažos mylios.
Petrokų (Pietraki) [pagal aprašymą galbūt dabar vadinamas Aukštakalnių ežeru] ežeras nuo bažnyčios nutolęs per pusę mylios, apskritas,
10 virvių skersmens, vasaros saulėtekio pusėje.
Ežeras pelkėje, vadinamoje Plynbale, vadinamas tuo pat vardu, yra
saulėtekyje, 8 geometrinių virvių ilgio, 3 virvių platumo, nuo bažnyčios už ketvirčio mylios.
Pelkė, vadinama Plynbale, esanti aplink minėtąjį ežerėlį iki 40 virvių
ilgio ir 25 virvių platumo. Nuo bažnyčios toje pat pusėje, kaip ir
ežerėlis.
Salų ežeras 100 geometrinių virvių ilgio ir 40 virvių platumo. Nuo
bažnyčios vidurdienio ir žiemos saulėlydžio pusėje už mažos mylios.
Pelkė, vadinama Moleiša, 50 virvių ilgio ir 30 virvių platumo.
Žiūrint nuo bažnyčios vidurdienio ir žiemos saulėtekio pusėje už
vienos didelės mylios.

* * *
Tvenkinių sąrašas:
Du tvenkinėliai prie kunigaikščio (Radvilos) Taraldžių kaimo susidaro iš upelių, atitekančių iš Svėdasų ir Kamajų parapijų paribio
(...) nuo bažnyčios vidurdienio ir žiemos saulėtekio (?) pusėje už
vienos didelės mylios.
3

Virvė (šniūras) = 44,6 m
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To paties kunigaikščio tvenkinėlis prie Urboniškių palivarko susidaro
iš upelių, tekančių į Salų ežerą, nuo bažnyčios vidurdienio ir žiemos
saulėlydžio pusėje už pusės mylios.
Mažas pono Petkevičiaus tvenkinėlis prie mažo upelio, vadinamo
Šetekšna, nuo bažnyčios vidurnakčio pusėje už 200 žingsnių.

* * *
Dirbamosios žemės Kamajų parapijoje daugiau nei miškų, kurių yra prie
Jūžintų pono Ropeno palivarko, prie pono Turo Alsetos palivarko, pono Tyzenhauzo Skrobiškiuose, kunigaikščio (Radvilos) Urboniškiuose ir Kamajėlių dvare.
Tie miškai tinka statybai.
Užrašyti keturi malūnai. Du priklauso kunigaikščiui Radvilai. Vienas – Taraldžiuose, o kitas ant Šetekšnos upelio. Urboniškiuose prie upelių, tekančių iš
Salų ežero. Kamajuose – Petkevičiaus malūnas prie Šetekšnos.
* * *
Kamajų klebonas Pranciškus Klikavičius aprašo vietinius kelius:
Kelias į Obelius eina Ilūkštos traktu. Juo nuo Kamajų bažnyčios
važiuojama tiltu per Šetekšną atviru lauku ir per krūmus iki pono
Tyzenhauzo karčemos, toliau atviru ir nedideliais krūmais apaugusių
keliu iki ponios Toplickos Kraštų dvaro, kur eina Kamajų ir Obelių
parapijų riba.
Kelias į Jūžintus, kur yra parapijos bažnyčia, važiuojant per Šetekšną
į žiemos saulėtekį krūmais apaugusiu keliu ir per nedidelį šilelį
už pusės mylios pasiekiama pono Rudaminos Putrynės karčema,
o dešinėje pono Rudaminos Kamajėlių dvaras, kairėje – pono Petkevičiaus Kuokšių kaimas. Prie Putrynės karčemos eina Kamajų ir
Jūžintų parapijos riba.
Kelias į Rokiškį, kur yra parapijos bažnyčia, eina pro pono Petkevičiaus malūną, per krūmais apaugusį laukelį ir įkalnę, nuo kurios
matosi Tyzenhauzo ir Petkevičiaus kaimas Rudžiai, toliau per miškelį,
kur kelias balotas, ir atviru lauku, kur yra Kraupių kaimas, iki pono
Turo Alsetos karčemos, kur stovi to paties Turo dvaras; čia eina ir
Kamajų bei Rokiškio parapijų riba.
Kelias į Svėdasus eina Vilniaus vieškeliu į vidurdienio pusę pro
Kamajų dvarą kairėje pusėje ir Tyzenhauzo karčemą dešinėje, nuo
bažnyčios nutolusią per 2000 žingsnių iki Juodonių kaimo, priklausančio Svėdasų parapijai, kur eina Kamajų ir Svėdasų parapijos
riba; toliau važiuojama pro Kalvių kaimą, priklausantį kunigaikščiui
Radvilai.
Kelias į Užpalius, kur yra parapijos bažnyčia, eina į žiemos saulėtekį
per lauką beveik mylią iki Svėdasų klebono Papiškių karčemos, pro
pono Petkevičiaus Kamajų dvarą ir pono Tyzenhauzo Aukštadvarį,
toliau pro pono Ropeno Tiltynės (?) karčemą, per pono Ropeno
mišką iki pono Sesickio Trumponių, už jų iki kunigaikščio Radvilos
Gaveikių, pasukus į kairę iki Kamajų klebono Duokiškio palivarko,
kur yra kunigo karčema, (...) kur baigiasi Kamajų parapija.
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Kelias į Skapiškį, kur yra parapijos bažnyčia, eina pro Petrošiškio
palivarką ir ežerą, pasiliekantį kairėje, pro kunigaikščio Radvilos
Greviškių kaimą, pasiliekantį kairėje, lygiu lauku iki kunigaikščio
Salų karčemos, nuo ten pro kunigaikščio Salų dvarą, kairėje paliekant
Vaitkūnų kaimą, atviru lauku važiuojama pro Gučiūnų kaimą iki
(?) karčemos, esančios už didelės mylios nuo Kamajų bažnyčios; čia
Šetekšnos upe eina Kamajų ir Skapiškio parapijų riba.
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XIX–XX a. Kamajuose dirbę kunigai
Kazys Misius

Dėl nedaug išlikusių XVII–XVIII a. Vilniaus vyskupo dokumentų sužinoti
visus Kamajuose dirbusius kunigus nuo bažnyčios įsteigimo vargu ar įmanoma.
Todėl pateikiama tiktai XIX–XX a. Kamajuose gyvenusių kunigų sąrašas ir žymesnių kunigų biogramos. Visų kunigų biogramų (platesnių biografijų) negalima
pateikti dėl ribotos rašinio apimties. Vilniaus vyskupijos kalendoriuose žinynuose
nuo XIX a. pradžios buvo skelbiami abėcėliniai kunigų sąrašai ir nurodomos jų
tarnybos vietos (Directorium horarum canonicarum... pro dioecesi Vilnensi...). Tačiau
XIX a. pirmojo ketvirčio minėti leidiniai yra reti, be to, juose pasitaiko netikslumų. Iš pradžių nebūdavo nurodoma, kuriam dekanatui bažnyčia priskirta, todėl
susidaro keblumų, nes Kamajÿ ir Kamojÿ (dabar Baltarusijoje) bažnyčios tuo
metu būdavo užrašomos vienodai, o Salÿ bažnyčia buvo ir Ašmenõs apskrityje.
Jau XIX a. pradžioje būdavo surašomi kunigų tarnybos lapai. Dažnai Vilniaus
vyskupijos kunigų surašytų dvasininkų tarnybos lapų bylos saugomos Lietuvos
valstybės istorijos archyve (LVIA, f. 694, ap. 2), tačiau dėl netobulo aprašo atsirinkti reikiamą dekanatą yra keblu. Nuo 1849 m. pabaigos visos Kauno ir Ku»šo
gubernijų katalikų bažnyčios priskirtos Telšiÿ (Žema¤čių) vyskupijai. Kamajų
parapija atsidūrė Žema¤čių vyskupijoje. Nėra paprasta sužinoti ir 1940–1970 m.
laikotarpio kunigus. Neretai trūksta tikslumo ir paskelbtuose kunigų nekrologuose.
* * *
1789–1825 m. ilgametis klebonas buvo kun. Jonas Valentinavičius
(Walentynowicz). Kilęs iš Ukmergºs apskr. bajorų. Gimė apie 1759 m.
1770–1781 m. mokėsi Ukmergės pijorų mokykloje. 1781 m. įstojo
į Vilniaus kunigų seminariją. Kunigu įšventintas apie 1785 m. ir
paskirtas Rõkiškio vikaru. 1786–1789 m. buvo I¹turkės ir Dubingiÿ
klebonu. Nuo 1809 m. ėjo ir Obìlių dekano pareigas. Iki 1820 m.
tapo Smole¹sko kanauninku. Mirė 1825 m. gruodžio 27 d. (1826 m.
sausio 8 d.).
Literatūra ir šaltiniai (toliau – L. Š.): Directorium horarum canonicarum... pro
dioecesi Vilnensi...1810–1826; Tarnybos lapai, LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3174,
l. 268, 274.

Klebonui J. Valentinavičiui talkininkavo šie vikarai (dauguma jų
nesužinota): 1803–1804 m. – kun. Domininkas Jackevičius (Jackiewicz);
1816–1823 m. – kun. Petras Dorosevičius (Dorosewicz); 1819–1823 m. –
kun. Domininkas Levaškevičius.
1824–1825 m. klebono pareigas ėjo kun. Benediktas Bankauskas
(Bańkowski). Vikaru į Kamajus paskirtas 1823 m. 1826–1827 m. Kamajuose buvo altaristu.
Vikarais dirbo: 1825–1828 m. – kun. Antanas Strazdas (Drozdowski),
apie jį rašoma Įžymių žmonių skyriuje; 1826–1828 m. – kun. Motiejus
Baukevičius.
1826–1828 m. klebonavo kun. Andrius Vrubliauskas (Wróblewski),
gim. apie 1775 m., kunigu įšventintas apie 1799 m..
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1828–1863 m. klebonu dirbo kun. Ignotas Macevičius (Macewicz;
Мацевиц). Kilęs iš bajorų. Gimė apie 1789 m. 1811–1817 m. mokėsi
Dotnuvõs mokykloje. 1820 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.
Kunigu įšventintas 1823 m. ir paskirtas vikaru į Dùsetas. 1825–1828 m.
buvo Rõkiškio vikaru, iš ten perkeltas vadovauti Kamajų parapijai.
1840–1863 m. buvo ir Obìlių dekanu. Jo rūpesčiu suremontuota Kamajų bažnyčia, aptvertas šventorius ir kapinės, pastatyti beveik visi
nauji klebonijos pastatai. 1861 m. jam suteiktas garbės kanauninko
titulas. Įtarus, kad rėmė sukilimą, 1863 m. liepos 27 d. (rugpjūčio
6 d.) Kamajų klebonijoje padaryta krata. Kun. I. Macevičius išvežtas
į Zårasus. Nors per kratą nieko įtartino nerasta, o kvotos ir įvairios
apklausos įtarimų nepatvirtino, tačiau Zarasÿ apskr. karinis viršininkas pareiškė, kad kun. I. Macevičius gali daryti nepageidaujamą
įtaką valstiečiams, todėl pasiūlė jį uždaryti į Da÷gpilio tvirtovę.
1863 m. gruodžio 1 (13) d. caro vietininko M. Muravjovo įsakymu
administracine tvarka ištremtas į Orenbùrgo guberniją. Po 1871 m.
jam leista gyventi Ku»šo gubernijoje. 1875 m. tebegyveno Alūkstõs
apskrityje. Mirties datos nepavyko sužinoti.
L. Š.: Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1936, cz. 2, t. 2, p. 559–
560; Tarnybos lapas, LVIA, f. 694, ap. 2, b. 294, l. 1.

Prie klebono I. Macevičiaus darbavosi šie vikarai: 1829–1834 m. –
kun. Juozapas Daukša; 1834–1837 m. – kun. Bonifacas Fedaravičius (Fiedorowicz); 1836–1839 m. – kun. Jurgis Macevičius (ligonis);
1837–1868 m. – kun. Vincentas Bartkevičius; 1839 m. – kun. Kalikstas Bartkevičius; 1839–1845 m. – kun. Jonas Cibavičius (Cybowicz); 1845–1848 m. – kun. Kazimieras Šimkevičius (Szymkiewicz);
1846–1850 m. – kun. Fabijonas Narkevičius; 1848–1851 m. – kun.
Motiejus Petrauskas (Piotrowski); 1851–1852 m. – kun. Ignotas Matutavičius (Matutowicz); 1853–1859 m. – kun. Motiejus Žutautas (Żutowt);
1859–1861 m. – kun. Juozapas Jarockis; 1861–1863 m. – kun. Povilas
Gailevičius; 1863–1866 m. – kun. Motiejus Gulbinas; 1863–1865 m. –
kun. Motiejus Švilpa (Szwilpo).
Iš šių vikarų paminėtini:
Kun. Motiejus Žutautas rašė lietuviškas eiles. Gimė 1827 m. rugsėjo
21 d. (spalio 3 d.) Kalčiuose, dabar Júodupio k. dalis (Kla¤pėdos r.),
tačiau I. Šenavičienė nurodo, kad gimė 1829 m. vasario 29 d. 1846 m.
baigė Telšiÿ bajorų mokyklą. 1849 m. įstojo į Va»nių kunigų seminariją,
kunigu įšventintas 1852 m. rugsėjo 27 d. (spalio 9 d.). 1852–1854 m.
buvo vikaru Skãistkalnėje, iš ten paskirtas į Kamajus. 1859–1869 m.
buvo kuratas* Pliùsuose (dabar Baltarusija), 1869–1877 m. – vikaras
Salakê. 1877 m. apsigyveno Mósėdžio altarijoje, ten mirė 1880 m.
sausio 1 d. (13 d.). Vienas jo eilėraščių Piemenėlis išspausdintas
1860 m. L. Ivinskio kalendoriuje.
Literatūra (toliau – L): Directorium horarum canonicarum... pro dioecesi Telsensi
seu Samogitiensi... 1852–1881; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas, Vilnius,
1996, p. 92.

Kun. Juozapas Jarockis buvo suimtas per
1863 m. sukilimą. Gimė 1823 m. Linkuvõs
parapijoje. Baigė Va»nių kunigų seminariją.

* Kuratas – kunigas, aptarnaujantis parapijos filiją,
t. y. ne pagrindinę parapijos bažnyčią, o kitus
maldos namus (bažnyčią, koplyčią ir pan.).
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Kunigu įšventintas 1847 m.. Beveik po vienerius metus buvo vikaru
Tvìruose, Kaµtinėnuose, Varnių katedroje, Lôduvėnuose, Utenojê,
Baisógaloje, Déltuvoje, iš ten paskirtas į Kåmajus. 1861–1862 m. –
vikaras Raguvojê, 1852–1863 m. – Ukmergėjê. 1863 m. lapkričio mėn.
Ukmergėje suimtas ir išvežtas į Vilnių, ten perduotas Politinių
bylų tardymo komisijai. Kaltintas atsisakęs prisaikdinti grįžusį iš
sukilimo asmenį, dėl nederamo elgesio esąs politiškai nepatikimas.
1864 m. balandžio mėn. komisija nusprendė paskirti slaptą policijos
priežiūrą, perkelti į kitą parapiją, išreikalauti 100 rb baudą. Vėliau –
vikaras Vilkijojê, Pakrúojyje. 1866–1872 m. buvo kuratu Lìsčiuose,
1872–1877 m. – Čìkiškės klebonas, čia mirė 1877 m. gruodžio 20 d.
(1878 m. sausio 1 d.).
L.: Directorium horarum canonicarum... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...1847–1878; Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1936, cz. 2, t. 2,
p. 337–338.

Nuo caro valdžios nukentėjo ir kun. Motiejus Gulbinas. Gimė
apie 1837 m. Jósvainių parapijoje. Mokėsi Kėdãinių gimnazijoje.
Baigė Va»nių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1862 m. ir
paskirtas Debe¤kių vikaru. Gyvenantis Kamajuose 1865 m. apkaltintas, jog nepranešė valdžiai apie perėjusius per Debeikių miestelį
sukilėlius. Įtartas politiniu nepatikimumu, išvežtas į Vilnių kvosti
Politinių bylų komisijai. Komisija skyrė 200 rb baudą ir paleido.
1866–1874 m. buvo vikaru Vyžuonosê, o 1874–1879 m. – Ragìlių
kuratas. 1879 m. paskirtas Žemaitkiemio klebonu. 1892 m. sudegė
Žema¤tkiemio bažnyčia. Pasklidus kalboms, kad valdžia bažnyčios
neleis atstatyti, o jos vietoje išdygs cerkvė, paskubomis buvo nupirkta
medinė Žélvos bažnyčia ir be valdžios leidimo surinkta sudegusios
vietoje. Už tai kun. M. Gulbinas 1893 m. ištremtas trims metams
į Kalùgos guberniją. Grįžęs 1896–1899 m. dirbo Alizåvos kuratu,
o 1899–1901 m. – Kùrtuvėnų altaristu. 1901–1905 m. buvo Upônos
(Telšiÿ r.), 1905–1915 m. – Milašãičių kuratas. Mirė 1915 m.
L.: Directorium horarum canonicarum... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1862–1917; Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1936, cz. 2, t. 2, p. 277.

1864–1865 parapiją administravo kun. Juozapas Laukavičius (Ławkowicz, Łowkowicz). Gimė 1832 m. Šiaul¸nų parapijoje. Baigė Va»nių
kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1855 m. 1855–1856 m. buvo
Ùžvenčio, 1856–1859 m. – Vídžių, 1859–1860 m. – Debe¤kių vikaras, 1860–1863 m. – Åpso kuratas, 1863–1864 m. – Sùbatės vikaras.
1865 m. kovo mėn. apkaltintas Kamajuose priglaudęs tremčiai pasmerktą Emiliją Lukošiūnienę. Suimtas ir įkalintas Da÷gpilyje. Karo
teismas Daugpilyje nusprendė, kad bausmę turi skirti vyriausiasis
krašto viršininkas. 1866 m. vasario mėn. laikinasis karo lauko teismas Vilniuje pripažino kun. J. Laukavičių politiškai kenksmingu ir
nusprendė ištremti į Tòmsko guberniją. Toks nuosprendis 1866 m.
kovo 3 (15) d. patvirtintas, Dėl nežmoniškų kalinimo sąlygų sunkiai
susirgo, todėl tiktai 1867 m. vasario mėn. išsiųstas į tremtį gyventi
policijos priežiūroje. Tolesnis šio kankinio likimas nesužinotas.
L.: Directorium horarum canonicarum... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1855–1867; Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1936, cz. 2, t. 2,
p. 547–551.
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1866–1888 m. klebonu dirbo kun. Juozapas Gauduševičius (Gaudėšius). Rašinyje apie lietuvių spaudos draudimo metus minėta, kad
prisidėjo prie lietuviškos spaudos platinimo. Gimė apie 1831 m.
Lėlãičiuose (Maže¤kių r.). Baigė Va»nių kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1856 m. ir paskirtas vikaru į Skaruliùs, 1857 m. – į Ùžventį,
1859 m. – į Påšvitinį, 1859 m. – į Žema¤čių Na÷miestį. 1862–1866 m.
buvo Kuprìliškio vikaru, iš kur paskiras į Kåmajus. 1888–1895 m.
buvo Kurkliÿ klebonas. Mirė 1895 m. gruodžio 18 (30) d. Kurkliuosê.
L.: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, Vilnius,
2014, kn. 2, p. 58.

Kun. J. Gauduševičiui talkininkavo šie vikarai: 1865–1871 m. – kun.
Aleksandras Rodavičius (Rodowicz); 1871–1875 m. – kun. Juozapas
Lukavičius; 1875–1878 m. – kun. Boleslovas Rakauskas; 1878–1879 m. –
kun. Antanas Rumševičius; 1879–1881 m. – kun. Antanas Švatelis;
1881–1883 m. – Pranciškus Verbickis (Вержбицкий); 1883–1884 m. –
kun. Petras Baktys; 1884–1888 m. – kun. Domininkas Tumėnas.
Iš šio laikotarpio vikarų kun. J. Lukavičius talkininkavo klebonui
platinant lietuvišką spaudą. Gimė apie 1838 m. Baigė Va»nių kunigų
seminariją, kunigu įšventintas 1864 m. ir paskirtas vikaru į Kriaunâs,
1866 m. – į Jóniškį, 1869 m. – į Kražiùs. 1875–1879 m. dirbo vikaru
Lôgumuose, 1879–1882 m. – Påkražančio kuratu. 1882 m. paskirtas
Pùšaloto vikaru. Pablogėjus sveikatai 1883 m. persikėlė į Telšiÿ
altariją, čia mirė 1884 m. kovo mėn. 1878 m. Laurynui Ivinskiui
buvo pasiuntęs eilėraštį Graži dainelė ir apsakymėlį Atsitikimas. Apie
užvydėjimą.
L.: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, Vilnius,
2014, kn. 2, p. 108; Šenavičienė I. Dvasininkija ir lietuvybė, Vilnius, 2005,
p. 212.

Kun. D. Tumėno švietėjiška veikla dirbant Kamajuosê ir jo byla
aprašyta straipsnyje apie lietuvių spaudos draudimo metus. Gimė
1860 m. kovo 25 d. (balandžio 6 d.) Jaskoníškėse (Zarasų r.). Mokėsi Da÷gpilio realinėje mokykloje. 1878 m. įstojo į Kauno kunigų
seminariją. Priklausė slaptai klierikų draugijai. Kunigu įšventintas
1883 m. lapkričio 13 (25) d., 1884 m. paskirtas vikaru į Kåmajus.
Grįžęs iš tremties 1893 m. dirbo vikaru Šåtėse. Kun. Juozui Tumui
padėjo redaguoti Tėvynės sargą, bendradarbiavo spaudoje. 1901 m.
paskirtas Šãukėnų, o 1902 m. Vadõklių klebonu. Parengė šviečiamojo pobūdžio knygelių. Pasirašinėjo: A. D.; Antanas D-dė; Dailidė;
Gudelus; Ignotas; Sodietis ir kt.
L.: A. a. kun. Domininkas Tumėnas, Nepriklausomoji Lietuva, 1919, birž. 28,
nr. 52, p. 1–2.

1889–1908 m. Kamajų klebonu dirbo kun. Jonas Jokimas. Gimė
1844 m. Ariógalos parapijoje. Mokėsi Kėdãinių gimnazijoje. Baigė
Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1874 m. Paskirtas vikaru
į Pånevėžį. 1876–1885 m. Panevėžyjê daug talkininkavo klebonui
organizuojant mūrinės bažnyčios statybą. 1884–1885 m. Panevėžio
realinėje mokykloje dėstė tikybą. 1885–1889 m. buvo Jonavõs kuratu,
iš ten paskirtas Kamajų klebonu. Kamajuose organizavo mūrinės
bažnyčios statybą, tačiau negavo valdžios leidimo, 1896 m. išėjo
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Kun. J. Jokimo antkapinio paminklo
bareljefas. Užrašas ant bareljefo:
„Kunigas Jokimas/ šios bažnyčios
Kun. J. Jokimo kapas prie Kamajų bažnyčios

statytojas/ 1845–1908“. A. Petrašiūno

sienos. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 09

nuotr. 2013 07 09

potvarkis (galiojo iki 1899 m.), kuriuo vietoj esamų senų bažnyčių naujų statyboms nereikėjo valdžios leidimo. Kamajų bažnyčia
statyta gavus kurijos leidimą. Statybų rūpesčiai nualino sveikatą.
Mirė 1908 m. gegužės 18 (31) d. Palaidotas Kamajų šventoriuje prie
bažnyčios sienos.
L.: Directorium horarum canonicarum... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1875–1909; K. P. Ž. [Kun. Pranciškus Žadeikis]. A. † A. Kunigas Jonas
Jokimas, Vienybė, 1908, nr. 23, p. 355.

Kun. J. Jokimui talkininkavo šie vikarai: 1890–1893 m. ir 1895–1902 m. –
kun. Jonas Juozapaitis; 1893–1903 m. – kun. Pranciškus Žadeikis;
1902–1903 m. – kun. Jonas Didžiulis; 1903–1906 m. – kun. Juozapas
Laudanskas (Lawdański); 1904–1905 m. – kun. Domininkas Būdvytis;
1906–1907 m. – kun. Vladislovas Venclauskas; 1907–1908 m. – kun.
Stanislovas Irtmanas.
Iš žymesnių 1890–1908 m. vikarų paminėtini keturi. Kun. J. Juozapaičio biograma yra rašinyje apie lietuvių spaudos draudimo metus.
Kun. Pranciškus Žadeikis, religinės literatūros rengėjas, vertėjas,
atsiminimų autorius. Gimė 1869 m. spalio 11 (23) d. Pårešketyje
(buv. Va»nių vls., Telšių r.). 1885–1887 m. mokėsi privačioje Rùcavos
(Ku»šo gub.) progimnazijoje, 1887–1888 m. – taip pat privačioje
Mintaujõs (Jeµgavos) gimnazijoje, o 1888–1889 m. Mintaujos valsty502
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binėje gimnazijoje. 1889 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1893 m. lapkričio 28 d. (gruodžio 10 d.). 1892 m.
gruodžio mėn. paskirtas Kamajų vikaru. Iš Kamajų 1903 m. birželio
mėn. perkeltas Breslaujõs, 1904 m. gruodžio mėn. – Panevėžiùko
vikaru. 1905 m. gruodžio mėn. paskirtas laikraščio Nedėldienio skaitymas (vėliau Vienybė) bendradarbiu, 1907 m. spalio mėn. – Kauno
kalėjimo kapelionu. 1906–1908 m. dar buvo Kauno Šv. Kazimiero
draugijos sekretoriumi. 1908 m. birželio mėn. paskirtas Påšušvio
klebonu. Dalyvavo kun. J. Jokimo laidotuvėse, parašė jo nekrologą.
Nuo 1915 m. sausio mėn. ilgametis Skuõdo klebonas ir dekanas.
1918 m. jo rūpesčiu įsteigta Skuodo gimnazija. Nuo 1927 m. – Telšiÿ
vyskupijos garbės kanauninkas. Mirė 1933 m. gruodžio 6 d. Skuode.
Palaidotas Narvýdžių (Skuodo r.) kapinėse
Bendradarbiavo Nedėldienio skaityme, Vienybėje, Draugijoje. Išleido:
Šventųjų ir palaimintųjų vaikų ir jaunikaičių gyvenimai (1907), Trumpi
nedėlinių Evangelijų paaiškinimai visiems metams (1908), Jėzaus širdies
mėnuo (1913), Gegužės mėnuo (1914), Didžiojo karo užrašai (1921, 1925,
1–2 d.). Išvertė: Robinsono Kruzės gyvenimas (1906), K. Skirmuntaitės
knygą Mindaugas – Lietuvos karalius (1907). Buvo vienas iš Iliados
vertėjų. Iš senosios vokiečių kalbos išvertė Eiliuotąją Livonijos kroniką. Rimvydo Petrausko patikslintas vertimas paskelbtas istorijos
šaltinių leidinyje Mindaugo knyga (Vilnius, 2005). Domėjosi archeologija, Apuõlės piliakalnio kasinėjimais. Pasirašinėjo: K. P. Ž.; Kun.
P. Ž; Ž. ir kt. Jo brolis Povilas Žadeikis – žinomas diplomatas,
Lietuvos pasiuntinys JAV.
L. Š.: 1912 m.tarnybos lapas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 680, l. 156; Pre.
A. Dambrauskas, A. a. kan. Pr. Žadeikis, Rytas, 1933, gruodžio 7,
nr. 279, p. 7.

Kun. Jonas Didžiulis buvo teologijos kandidatas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis. Gimė 1878 m. rugsėjo 27 d. (spalio 9 d.)
Viìžguose (Kùpiškio r.). 1888–1895 m. mokėsi Šiauliÿ gimnazijoje.
1895 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, 1899–1902 m. studijavo
Sankt Peterbùrgo dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1902 m.
ir paskirtas vikaru į Kamajus, o 1903 m. birželio mėn. – į Papílę.
1906 m. liepos mėn. – 1915 m. – vikaras Šiauliuosê ir mergaičių
gimnazijos bei keturklasės berniukų mokyklos kapelionas. Kaip kapelionas kartu su mokykla turėjo pasitraukti į Rusiją. Iki 1918 m.
dirbo kapelionu įvairiose mokyklose Sankt Peterburge. Grįžęs į
Lietuvą 1918–1925 m. buvo klebonu Plåteliuose. 1926 m. gruodžio
mėn. – 1941 m. dirbo Vaškÿ klebonu, rūpinosi bažnyčios remontu,
iki 1934 m. pastatė kleboniją. 1941 m. liko Vaškuosê altaristu ir ten
mirė 1950 m. gruodžio 23 d. Pokario metais valdžiai teikiamuose
kunigų sąrašuose neminimas. Palaidotas Vaškuose. 1906 m. išleistos
jo parengtos knygelės: Girtuoklystė ir blaivystė, Moterystė, Švenčiausios
Marijos panos užtarymas. Bendradarbiavo Lietuvių laikraštyje, Viltyje,
Vienybėje. Pasirašinėjo: J. D-lis; K. J. D; Parapijonas ir kt.
L.: Lietuviškoji enciklopedija, Kaunas, 1937, t. 6, p. 792.

Kun. Stanislovas Irtmanas gimė 1882 m. balandžio 26 d. (gegužės
8 d.) Jucãičiuose (Šilålės r.). Mokėsi Šilalės pradinėje mokykloje, Pa-
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langõs progimnazijoje, kunigų seminarijoje Kaune. Kunigu įšventintas
1906 m. lapkričio 19 d. (gruodžio 2 d.) ir paskirtas vikaru į Kamajus.
Toms pat pareigoms keliamas: 1908 m. – į Veivíržėnus, 1913 m. –
į Plùngę, 1918 m. – į Ru§šiškes. 1919–1924 m. buvo Jonavõs kuratas,
1924–1927 m. – Survíliškio, 1927–1939 m. – Raudóndvario klebonas.
Jo rūpesčiu Raudóndvaryje pagal Vaclovo Michnevičiaus projektą
pastatyta mūrinė bažnyčia. 1939–1953 m. klebonavo Veliuonojê,
1953–1961 m. – Keµmėje. 1961 m. paskirtas altaristu į Šíluvą, čia
mirė 1968 m. liepos 2 d. Yra bendradarbiavęs Viltyje, Ganytojuje,
Tiesos karde. Pasirašinėjo: Namtris kun.; S. Ir.
Šaltiniai (toliau – Š.): Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 19,
l. 19–23.

1908–1909 m. vikaru dirbo, o mirus klebonui J. Jokimui ir parapijos
administratoriaus pareigas ėjo kun. Juozapas Čepėnas. Apie jį rašoma
Įžymių žmonių skyriuje.

Kun. Stanislovas
Irtmanas. Apie
1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 6, b. 19

1909–1921 m. klebonavo kun. Vincentas Velžys. Gimė 1869 m.
lapkričio 20 d. (gruodžio 1 d.), augo Pervalkuosê (Påsvalio r.).
1882–1887 m. mokėsi Pånevėžio realinėje mokykloje, 1887 m. įstojo
į Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1892 m. rugpjūčio
30 d. (rugsėjo 11 d.). Paskirtas vikaru į Tìnenius, o 1897 m. toms
pat pareigoms perkeltas į Sv¸dasus. 1901–1909 m. buvo Elernos
(Ku»šo gub.) administratoriumi. Jo rūpesčiu 1912 m. pastatyta Kamajų klebonija. 1915 m. per miestelio gaisrą sudegė visi klebonijos
ūkiniai pastatai. Dar vokiečių okupacijos metais klebono rūpesčiu
visi sudegę pastatai atstatyti. 1921–1924 m. – klebonas Dusetosê ir
Zarasÿ dekanato dekanas, 1924–1934 m. – kuratas Ka»sakiškyje. Nuo
1934 m. sausio mėn. paskirtas Påsvalio altaristu, ten mirė 1934 m.
spalio 16 d. Savo pasistatytą Pasvalyjê namelį paliko bažnyčiai, o
knygas dovanojo Panevėžio vyskupijos bibliotekai.
L. Š.: A. a. kun. Vincentas Velžys, Panevėžio balsas, 1934, spalio 21, nr. 42,
p. 1; Tarnybos byla, LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 465.

Kun. V. Velžiui talkininkavo šie vikarai: 1909–1915 m. – kun. Vincentas Norkus; 1915–1918 m. – kun. Jonas Šinkūnas; 1918–1921 m. –
Albertas Novodzelskis.
Paminėtinas kun. Vincentas Norkus. Gimė 1873 m. rugpjūčio 23 d.
(rugsėjo 4 d.) Žemaitijoje. Baigė kunigų seminariją Kaune. Kunigu
įšventintas 1904 m. rugsėjo 21 d. (spalio 4 d.) ir paskirtas vikaru į
Brìslaują, 1906–1909 m. tas pareigas ėjo Týtuvėnuose. 1915–1936 m.
vadovavo Panemùnio parapijai. Čia 1915 m. buvo sudeginta bažnyčia
ir kiti parapijos pastatai. 1920 m. jo rūpesčiu prie varpinės pristatyta
laikina bažnyčia. Užsakė mūrinės bažnyčios projektą ir rūpinosi jo
įgyvendinimu. Nauja šventovė jo rūpesčiu sumūryta 1922–1936 m.
1936–1949 m. buvo Påbiržės klebonu. Valdžiai atėmus kleboniją,
1949 m. rugsėjo mėn. paskirtas Dusetų klebonu. Pablogėjus sveikatai,
1953 m. rugsėjo mėn. parsikėlė altaristu į Påbiržę, ten mirė 1958 m.
gruodžio 22 d. Palaidotas Pabiržės bažnyčios šventoriuje.
Š.: Tarnybos kortelė, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 9, l. 8; Kun. Jurgaitis J.
Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 407–408.
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1921–1923 m. klebonu dirbo kun. Jonas Petras Rudminas. Gimė
1865 m. sausio 17 (29) d. Vainuto parapijoje. Mokėsi dviklasėje
Vainùto mokykloje. Pasiruošęs Šiauliuose išlaikė 4 gimnazijos klasių
kurso egzaminus. 1882 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1888 m. sausio 24 d. (vasario 5 d.). 1888–1889 m. buvo
vikaras Veivíržėnuose, o 1889 m. spalio mėn. –1894 m. birželio
mėn. – Raséiniuose, čia dirbo ir mokyklų kapelionu. 1894 m. birželio mėn. – 1901 m. balandžio mėn. buvo kuratas D¿kšte (dabar
Dūkšteliai), 1901 m. balandžio mėn. – 1921 m. sausio mėn. – Dusetÿ
klebonas, o 1919–1920 m. ir Zarasÿ dekanas. 1915 m. rusų kariškiai
rekvizavo kun. P. Rudmino motociklą. 1919 m. sausio 13 d. Zarasų
karinis revoliucinis komitetas Dusetų klebonui paskyrė 20 tūkst. rublių kontribuciją. Iš Kamajÿ 1923 m. rugsėjo mėn. paskirtas Alantõs
klebonu, ten mirė 1928 m. lapkričio 25 d.
Š.: Tarnybos byla, LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 440.

Kun. Juozapas
Varnas. Apie 1966 m.
LCVA, f. R181,
ap. 7, b. 14

1921–1923 m. klebonui talkininkavo kun. Petras Purauskas. Apie
jį – prie Salÿ bažnyčios kunigų.
1923–1932 m. klebonavo kun. Antanas Keraitis. Gimė 1879 m. lapkričio 2 (14) d. Laukagaliuosê (Anykščiÿ r.). Baigė Kauno kunigų
seminariją. Kunigu įšventintas 1903 m. rugsėjo 2 (15) d. Liko vikaru
Kaune. 1905–1906 m. tas pareigas ėjo Klóvainiuose, 1906–1907 m. –
Kavãrske, 1907 m. – Kurkliuosê, 1908 m. – Ariógaloje, 1908–1912 m. –
Šãukėnuose. 1912–1914 m. studijavo Šveicarijoje. Grįžęs į Lietuvą,
1914 m. paskirtas vikaru į Vôžuonas. 1915–1920 m. – Pakaµnių,
1923–1923 m. – Duõkiškio kuratas, iš ten paskirtas Kamajÿ klebonu.
1931–1933 m. buvo paminklo kun. Antanui Strazdui statymo komiteto
pirmininkas. 1933–1952 m. klebonavo Krinčinê. 1939 m. jo rūpesčiu
išdekoruotas Krinčíno bažnyčios vidus. Mirė 1952 m. kovo 30 d.
Palaidotas Krinčino bažnyčios šventoriuje.
L.: Anykštėnų biografijų žinynas: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.
php?id=1881

Klebonui A. Keraičiui talkininkavo šie vikarai: 1924–1925 m. – kun.
Antanas Šufinskis; 1928–1929 m. – kun. Mykolas Banaitis; 1929–
1933 m. – kun. Adolfas Bausys.
1932–1944 m. klebonu dirbo kun. Jonas Kriščiūnas. Apie jį skelbiami
atsiminimai.
Tuo laikotarpiu buvo šie vikarai: 1933–1934 m. – kun. Kazimieras
Rankelė; 1934–1935 m. – kun. Juozapas Varnas; 1935–1937 m. –
kun. Jonas Lapinskas; 1937–1939 m. – kun. Petras Vasiliauskas;
1938–1940 m. – kun. Jonas Stajušaitis.
Iš šių vikarų paminėtinas kun. Juozapas Varnas. Gimė 1909 m.
liepos 11 (24) d. Ūdrupyjê (Rõkiškio r.). Mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1929 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kartu teologiją ir
filosofiją studijavo VDU. Kunigu įšventintas 1934 m. gegužės 26 d.
ir paskirtas vikaru į Kåmajus, o 1935 m. – į Ålantą. 1936–1939 m.
buvo Bíržų vikaru, o 1939–1945 m. su pertrauka – Påsvalio gimnazijos
kapelionas. 1945–1946 m. dirbo vikaru Kùpiškyje, 1946–1950 m. buvo
Antålieptės, 1950–1963 m. – Joniškºlio, 1963–1982 m. – Vabalni¹ko
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klebonas. Nuo 1982 m. rugpjūčio mėn. ten liko garbės klebonu.
Mirė 1990 m. liepos 9 d., palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje. Pokario metais rėmė kunigus politkalinius, jiems siųsdavo
daug siuntinių.
L.: Katalikų kalendorius žinynas 1991, Vilnius, 1991, p. 195; Kun. Jurgaitis J.
Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 435–437.

1944–1945 m. parapijai vadovavo kun. Stanislovas Masilionis. Gimė
1908 m. sausio 13 (26) d. Meil¿nuose (Pakrúojo r.). Mokėsi nepilnoje Rozalímo vidurinėje mokykloje, o 1923–1930 m. – Linkuvõs
gimnazijoje. 1930 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kartu VDU
studijavo teologiją ir filosofiją. Kunigu įšventintas 1936 m., paskirtas
vikaru į Ålantą. 1940 m. paskirtas Smiµgių (Bíržų r.) klebonu. Radęs
pamūrytus pamatus 1940 m. gegužės mėn. pradėjo statyti mūrinę
bažnyčią. Sunkiais okupacijų metais bažnyčia sumūryta ir įrengta,
konsekruota 1942 m. birželio 22 d. 1944 m. paskirtas į Kåmajus
rūpinosi aplopyti karo veiksmų nuniokotą bažnyčią, tačiau 1945 m.
lapkričio 23 d. suimtas, kaltintas prisidėjęs prie 1941 m. sukilimo ir
antisovietine agitacija. Karo tribunolo 1946 m. balandžio 16 d. nuteistas 20 metų pataisos darbų lagerio ir 5 metams tremties. Bausmę
atliko Krasnojãrsko krašto lageriuose. Paleistas 1956 m. gegužės 22 d.
1957 m. paskirtas Jūžintÿ administratoriumi, o 1958 m. rugpjūčio
mėn. – Sålako klebonu, ten mirė 1962 m. sausio 23 d.

Kun. Mykolas
Mikeliūnas.
Apie 1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 6, b. 26

Š.: Tarnybos žinios, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 13, l. 15; b. 35, l. 77.

1945–1947 m. Kamajuose dirbęs klebonas nesužinotas.
1947–1950 m. parapijai vadovavo kun. Steponas Pelešynas. Gimė
1908 m. lapkričio 11 (24) d. Balùškiuose (Påsvalio r.). Mokėsi
Spirakiÿ pradinėje mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. 1926 m.
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1933 m. balandžio 1 d. Paskirtas vikaru į Råguvą, 1936–1938 m. tas pareigas
ėjo Krinčinê, 1938–1940 m. – Krekenavojê. 1940–1945 m. – Kybùrių,
1945–1947 m. – Surdìgio klebonas, iš ten perkeltas į Kåmajus.
1950 m. suimtas. Kaltintas bendravęs su 1941 m. sukilėliais. Sovietinio
saugumo Ypatingojo pasitarimo nubaustas 10 metų pataisos darbų
lagerio ir 5 tremties. Bausmę atliko Vorkùtos lageriuose. Paleistas
1956 m. birželio 12 d. ir išsiųstas į tremtį – Tòmsko srities Batùrino
miestą, pas namiškius. 1957 m. kovo mėn. iš tremties paleistas.
Grįžęs į Lietuvą trumpai dirbo Šimoniÿ vikaru, 1957–1965 m. buvo
Kuprìliškio, 1965 m. balandžio mėn. – 1978 m. – Påbiržės, 1978 m.
rugpjūčio mėn. – 1981 m. – Zarasÿ klebonu, 1981 m. rugpjūčio
mėn. paskirtas Adomýnės klebonu, ten mirė 1984 m. liepos 21 d.
Palaidotas Adomynės bažnyčios šventoriuje. Kun. Jonas Jurgaitis
įdėjo ištraukų iš kun. S. Pelešyno parašytos knygutės Vieno kalinio
laiškai (rodos, neišleista).
L. Š.: Kun. Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 320–322; Tarnybos
dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 37, l. 130–134.

1950–1954 m. klebonu darbavosi kun. Mykolas Mikeliūnas. Gimė
1903 m. rugpjūčio 14 (27) d. Šeškuosê (Pånevėžio r.). Atlikęs karo
tarnybą dirbo. Privačiai pasiruošęs prie Kauno suaugusių gimnazijos
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išlaikė 6 klasių baigimo egzaminus ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Dar teologiją ir filosofiją studijavo VDU. Kunigu įšventintas
1939 m. gegužės 13 d. ir paskirtas vikaru į Rõkiškį. Vėliau tas
pareigas ėjo: 1942–1944 m. – Skåpiškyje, 1944–1946 m. – Bíržuose,
1946–1947 m. – Pasvalyjê. 1947–1950 m. klebonavo Duõkiškyje, iš
čia perkeltas į Kåmajus. 1954–1956 m. buvo Zarasÿ, o nuo 1956 m.
iki mirties – Užpålių klebonas. Mirė 1975 m. gegužės 19 d., palaidotas Užpåliuose.
Š.: Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 26, l. 125–130.

1954–1959 m. Kamajuoe klebonavo kun. Julijonas Burkus. Gimė
1909 m. sausio 7 (20) d. Rygojê. 1915 m. su šeima grįžo į tėvo
gimtinę, Nórių kaimą. Mokėsi Skrebótiškio pradinėje mokykloje,
1927 m. baigė Påsvalio komercinės mokyklos 6 klases. 1928–1929 ir
1931–1933 metais Bíržuose dirbo buhalteriu. 1930 m. baigė karininkų
kursus, gavo atsargos leitenanto laipsnį. 1933 m. įstojo į Telšiÿ kunigų seminarijos parengiamuosius kursus, 1935 m. persikėlė į Kauno
kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1940 m. birželio 15 d. 1940–
1946 m. buvo vikaru Pånevėžio katedroje, 1946–1947 m. – Rõkiškyje.
1947–1951 m. buvo Vadõklių, o 1951–1954 m. – Zarasÿ klebonas ir
Zarasų dekanas, iš ten paskirtas į Kåmajus. 1959–1960 m. – Dusetÿ,
1960–1966 m. – Panevėžio Senåmiesčio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
klebonas. Už pasiųstą kolektyvinį sveikinimą vyskupui Julijonui
Steponavičiui 1966 m. jam atimtas kunigo pažymėjimas, tačiau po
sunkių derybų 1966 m. vasario mėn. leista paskirti Sude¤kių klebonu.
1969 m. gruodžio mėn. – 1972 m. buvo Truskavõs klebonas. 1972 m.
gegužės mėn. paskirtas Pãndėlio, 1973 m. rugpjūčio mėn. – Krekenavõs altaristu. Mirė 1974 m. vasario 4 d. Krekenavojê. Palaidotas
Krekenavos kapinėse.

Kun. Julijonas
Burkus. Apie 1966
m. LCVA, f. R181,
ap. 6, b. 25

L. Š.: Kun. Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 380–382; Tarnybos
dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 25, l. 21–26.

1959 m. spalio mėn. – 1974 parapijai vadovavo kun. Antanas Gobis.
Gimė 1906 m. gegužės 4 (17) d. Patíltėje (Utenõs r.). Per Pirmąjį
pasaulinį karą šeima pasitraukė į Baltarusiją. Lietuvių organizacijų
globojamas mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1929 m.
pasitraukė į neokupuotą Lietuvą pas gimines. 1930 m. įstojo į Kauno
kunigų seminariją. Buvo gabus muzikai, grojo įvairiais instrumentais,
neretai pavaduodavo seminarijos choro vadovą Juozą Naujalį. Kunigu
įšventintas 1937 m. gegužės 22 d. ir paskirtas vikaru į Pånevėžio
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, o 1942 m. – į Zårasus, ten 1942–1948 m.
buvo parapijos administratoriumi. Parašė Zarasÿ bažnyčios istoriją
(Panevėžio vyskupija, p. 625–633). 1948–1952 m. dirbo vikaru Krinčinê.
1952 m. rugsėjo mėn. paskirtas Panevėžio vyskupijos kancleriu. Kadangi įvairūs valdžios pareigūnai kišosi į kanclerio darbą, atsisakė
šių pareigų ir 1952 m. rugsėjo mėn. paskirtas Dusetÿ klebonu, iš kur
perkeltas į Kåmajus. Dėl pablogėjusios sveikatos 1974 m. gegužės
mėn. paskiriamas Adomýnės klebonu, o 1981 m. gegužės mėn. –
Rokiškio altaristu. Mirė 1995 m. birželio 14 d., palaidotas Rokiškio
bažnyčios šventoriuje. Nacių valdymo metais gelbėjo žydus. Mokėjo
taisyti vargonus ir kitus muzikos instrumentus.
L.: Katalikų kalendorius žinynas 1996, Vilnius, 1995, p. 63–64.
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1974 m. birželio mėn. – 2001 m. ilgamečiu Kamajų klebonu darbavosi kun. Petras Kiela. Gimė 1921 m. sausio 15 d. Užùšiliuose
(Bíržų r.). Baigęs Užùšilių pradinę mokyklą, 1932–1941 m. mokėsi
Biržų gimnazijoje. 1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1945 m. birželio 16 d. Vikaru dirbo šiose bažnyčiose:
1946 m. balandžio mėn. – 1947 m. sausio mėn. – Debe¤kiuose, 1947 m.
sausio – liepos mėn – Vaškuosê, 1947 m. liepos mėn. – 1948 m.
vasario mėn. – Salõčiuose, 1948 m. vasario mėn. – 1949 m. lapkričio
mėn. – Vyžuonosê. 1949 m. lapkričio mėn. – 1951 m. gruodžio mėn.
klebonas Júodupėje, 1951 m. gruodžio mėn. – 1953 m. spalio mėn. –
Suvainíškyje, 1953 m. spalio mėn. – 1958 m. gegužės mėn. – Aviliuosê,
1958 m. birželio mėn. – 1965 m. gegužės mėn. – Palėvenºlėje, 1965 m.
gegužės mėn. – 1974 m. birželio mėn. – Adomýnėje. Nuo 1974 m.
iki mirties Kamajų klebonas. Mirė 2001 m. liepos 15 d. Palaidotas
Kamajų bažnyčios šventoriuje. Kun. A. Kielos rūpesčiu išdekoruota
Kamajų bažnyčia, taisytas bažnyčios stogas. Kilus Atgimimui rūpinosi
atstatyti bokštų smailes, pradėta kaupti lėšas, 1991 m. užsakytas
projektas, kuris, nuvertėjus pinigams, liko neįgyvendintas.

Lietuvos valsčiai

Kun. Petras Kiela.
Apie 1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 7, b. 15

Š.: Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 7, b. 15 (voke).

2001 m. rugpjūčio mėn. – 2011 m. gegužės mėn. Kamajų klebonu
dirbo kun. Raimondas Kazlauskas. Gimė 1973 m. birželio 28 d.
Pakrúojo parapijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1998 m. sausio 17 d.. Paskirtas vikaru į Šiauliÿ Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, iš ten perkeltas vadovauti
Kamajÿ parapijai. Kėlė idėją atstatyti Kamajų bažnyčios bokšto
smailes. 2007 m. audra nuplėšė vieno bokšto stogą, apgadino ir kitą.
Neturint lėšų ir medžiagų teko sumanymo atsisakyti ir vėl uždengti
bokštus. 2011 m. gegužės mėn. paskirtas rezidentu į Naujamiestį,
o nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. ten liko klebonu. Rūpinosi 2007 m.
rugpjūčio 16 d. gaisro nuniokotų bokštų ir jų smailių atstatymu.
2013 m. rudenį iškeltos smailės. Atstatyti bokštai pašventinti 2014 m.
gegužės 1 d.
L.: Katalikų žinynas, 1999–2015; Pranešimai spaudoje apie Naujamiesčio
bažnyčią 2007–2014 m.

Nuo 2011 m. gegužės mėn. Kamajų parapijai vadovauja kun. And
rius Šukys. Gimė 1978 m. birželio 4 d. Panevėžyjê. Baigė Pånevėžio
Saulėtekio vidurinę mokyklą. 1996–1998 m. mokėsi Kauno kunigų
seminarijoje, o 1998–1999 m. – Tarptautiniame katechetikos ir kalbų institute Austrijoje. 1999–2003 m. mokslus tęsė Vilniaus kunigų
seminarijoje, gavo teologijos magistro laipsnį. Kunigu įšventintas
2004 m. liepos 25 d. Paskirtas vikaru į Utenõs Dievo Apvaizdos bažnyčią. Talkininkavo klebonui statomos bažnyčios reikaluose.
2007–2011 m. – Nemunºlio Radvíliškio bažnyčios klebonas, iš ten
paskirtas į Kåmajus. Dar aptarnauja Duõkiškio ir Salÿ parapijas.
Religinėmis temomis yra rašęs Bíržų krašto laikraščiuose. Mokslinėse
konferencijose skaito pranešimus.
L.: Straipsnis internete: http://aidas.lt/lt/religija/article/11346-09-02-gyvojo-rozinio-draugija-panevezio-vyskupijoje-x-asis-kongresas-istorine-apzvalgakun-andriaus-sukio-kunigystes-desimtmetis-pabaiga
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Salų bažnyčios kunigai
Kazys Misius

Apie 1782 m. prie Salÿ dvaro pastatyta ar perstatyta koplyčia tiktai apie
1873 m. gavo bažnyčios filijos statusą. Salų bažnyčia filija išliko iki 1948 m.
1948–1949 m. registruojant religines bendruomenes tapo parapija. Iš pradžių kop
lyčią aptarnaujantį kunigą išlaikydavo dvaras. XIX a. pradžios Salų kapelionai
nesužinoti, gal jų ir nebuvo, o tiktai dvarui pakvietus iš kitur atvykdavo laikyti
pamaldų. Žinios apie Salose gyvenusius kunigus rinktos iš vyskupijų dvasininkų
kalendorių (Directorium horarum ...), kunigų tarnybų lapų ir kitų šaltinių.

* * *
1814–1816 m. kapelionu dirbo kun. Petras Dorosevičius (Dorosewicz).
1823–1828 m. kapelionu buvo kun. Kazimieras Dobkevičius (Dobkiewicz).
1828–1831 m. Salose gyveno kun. Juozapas Ilgenevičius (Ilgieniewicz).
1832–1845 m. kapelionas nenurodomas, tikėtina, kad tuo laikotarpiu
nebuvo.
1846–1848 m. buvo kun. Fabijonas Sienickis.
1848–1849 m. Salose gyveno kun. Benediktas Goscevičius (Gościewicz).
1849–1850 m. kapelionu dirbo kun. Raimondas Šablinskas (Szablinski).
1851–1854 m. Salose gyveno kun. Edmundas Zubelevičius (Zubelewicz).
1854–1859 m. kapeliono pareigas ėjo kun. Marcelinas Gedminas
(Giedmin). Gimė apie 1819 m., baigė Va»nių kunigų seminariją, kunigu
įšventintas 1845 m. Vikaru dirbo: 1845–1846 m. – Gri¹kiškyje, 1846–
1850 m. – Pašušvyjê, 1850–1853 m. – Klóvainiuose, 1853–1854 m. –
Dviìtėje (Latvija). Po Salų 1859–1861 m. buvo kuratas* Sidabravê,
1861–1863 m. – vikaras Dusetosê. 1863 m. rugpjūčio mėn. į Dusetas
atėjo 8 sukilėliai, iš kurių vienas užėjo į bažnyčią. M. Gedminas
apkaltintas nesiėmęs priemonių sukilėlį areštuoti. Už tai skirta 20,
o vėliau 100 rublių bauda. 1864 m. paskirtas Laukesõs, o 1865 m.
Bebrínės (Latvija) vikaru, ten mirė 1866 m. rugsėjo 30 d. (spalio 12 d.).
Literatūra (toliau – L.): Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi... 1845–1867; Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1936, cz. 2, t. 2, p. 227.

1859–1866 m. Salÿ kapelionu dirbo kun. Stanislovas Jankevičius.
Gimė apie 1818 m. Baigė Va»nių kunigų seminariją, kunigu įšventintas
1844 m. ir paskirtas vikaru į Ka»teną. 1846–1849 m. – dirbo Rozalímo,
1849–1851 m. – Smiµgių (Pånevėžio r.) vikaru. 1851–1859 m. buvo
Sidabråvo kuratas, iš ten paskirtas į Salâs. 1864 m. už dalyvavimą
be valdžios leidimo šventėje Kamajuose
* Kuratas – kunigas, aptarnaujantis parapijos filiją,
spalio 11 (28) d. paskirta 100 rublių bauda.
t. y. ne pagrindinę parapijos bažnyčią, o kitus
Kun. S. Jankevičius aiškino, kad Kamaja¤
parapijos maldos namus (kitą bažnyčią, koplyčią
ir Sålos yra toje pačioje parapijoje, todėl
ir pan.).
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valdžios leidimo nereikią. Kai karinė valdžia mėgino išreikalauti
baudą, paaiškėjo, kad kunigas pinigų ir beveik jokio turto neturi.
1867–1868 m. dirbo vikaru Vilkijojê. 1869–1885 m. buvo Gi»kalnio,
1885–1886 m. – Girdžiÿ klebonu, 1886–1889 m. – vėl Sidabråvo
kuratas. Metus gyveno Rietåvo altarijoje. Nuo 1890 m. emeritas
Krekenavojê, ten mirė 1894 m. gruodžio 10 (22) d.
Literatūra ir šaltiniai (toliau – L. Š.): Directorium horarum canonicarum ... pro
dioecesi Telsensi seu Samogitiensi... 1844–1895; Kun. S. Jankevičiaus bylos,
LVIA, f. 655, ap. 1, b. 182, l. 182.

1866–1868 m. Salų kapelionu buvo kun. Kazimieras Aleksandravičius
(Alexandrowicz). Gimė 1823 m. vasario 26 d. (kovo 10 d.) Linkuvõs
parapijoje. Kilęs iš laisvųjų valstiečių. 1844 m. įstojo į Va»nių kunigų
seminariją, kunigu įšventintas 1849 m. ir paskirtas vikaru į Li¹kuvą,
o 1850 m. – į Pãndėlį. 1851–1857 m. buvo Jūžintÿ klebonas, 1857–
1865 m. – Bíržų administratorius. Gal valdžios reikalavimu perkeltas
į žemesnes pareigas: 1865–1866 m. buvo Naujõsios Žagårės vikaru,
iš ten paskirtas Salÿ kuratu. Jo rūpesčiu 1867 m. bažnyčiai pristatyti
du altoriai, taisyti vargonai. Nuo 1868 m. iki mirties buvo Naujosios
Žagarės klebonas. Mirė 1884 m. liepos 24 d. (rugpjūčio 5 d.) Žagårėje.
Į lietuvių kalbą išvertė lenkų dramaturgo J. Koženiovskio komediją
Šiaučius ir jo šeiminikštis (išspausdinta 1890 m. Varpe).
L.: Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1849–1885; Šenavičienė I. Dvasininkija ir lietuvybė, Vilnius, 2005, p. 212,
272–273.

1868–1875 m. Salosê gyveno kun. Apolinaras Kulakauskas (Кулаковский). Gimė apie 1837 m. Žemålės parapijoje. Kilęs iš valstiečių.
Mokėsi Telšiÿ bajorų mokykloje. 1856 m. įstojo į Va»nių kunigų
seminariją, kunigu įšventintas 1861 m. ir paskirtas vikaru į Viµkiją, o
1862 m. – į Plùngę. 1863 m. balandžio 23 d. (gegužės 5 d.) Plungės
bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą. 1864 m. kovo mėn. suimtas. Tarp paimtų per kratą rankraščių rastas ir sukilėlių įsakymas,
kuriuo grasinant mirties bausme reikalaujama perskaityti manifestą.
1864 m. rugsėjo 27 d. (spalio 9 d.) karo lauko teismas Telšiuosê
nuteisė katorgos darbams kasyklose. Karo gydytojas nustatė, kad
dėl sveikatos jis netinkamas sunkiems darbams. Kitas karo lauko
teismas pripažino nekaltu, nes manifestą perskaityti buvęs priverstas.
Už nepranešimą valdžiai apie sukilėlių atvykimą į Plungę nubaustas
100 rublių bauda ir pareikalauta jį perkelti į kitą parapiją. Toks
sprendimas buvo patvirtintas. 1865–1868 m. buvo vikaru Salõčiuose,
iš ten paskirtas į Salâs. Nuo 1875 m. – Kriaunÿ klebonas, ten mirė
1894 m. kovo 26 d. (balandžio 7 d.).
L.: Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1936, cz. 2, t. 2, p. 485–487;
Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1861–1895.

1875–1883 m. kuratu buvo kun. Jurgis Dzešulskis. Gimė apie 1841 m.
Raséinių apskr. Baigė Žema¤čių kunigų seminariją Kaune. Kunigu
įšventintas 1866 m. sausio 11 d. (23 d.). Paskirtas vikaru į Kriaunâs,
iš ten atvyko į Salâs. Nuo 1883 m. iki mirties – Jūžintÿ klebonas.
Mirė 1902 m. lapkričio 23 d. (gruodžio 6 d.). 1894 m. gegužės mėn.
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policija Jūžintuosê susekė slaptą lietuvišką mokyklą. Už tos mokyklos
rėmimą kun. J. Dzešulskis nubaustas 50 rb bauda.
L.: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–
1904, Vilnius, 2004, p. 127.

1883–1884 m. kuratu dirbo kun. Jonas Rugilevičius (Ругилевич). Rodos, kad jis apie 1884 m. mirė, nors iki 1887 m. Žemaitíjos kunigų
kalendoriaus abėcėlinėje rodyklėje klaidingai žymimas Jūžintų klebonu,
tačiau prie bažnyčios nurodoma teisingai – klebonas J. Dzešulskis.
1883–1893 m. kuratu darbavosi kun. Vincentas Kušleika. Gimė
1846 m., baigė Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1875 m.
ir paskirtas vikaru į Kurš¸nus, o 1878 m. – į Rõkiškį, iš ten perkeltas į Salâs. Čia jam teko rūpintis naujos bažnyčios statyba. 1886 m.
gruodžio 9 (21) d. prašomai statybai gautas Vilniaus generalgubernatoriaus leidimas. Pradėjus statyti turimas projektas nepatiko ir jis
buvo pakeistas. 1887 m. gegužės 19 (31) d. leista statyti pagal naują
projektą. Pastačius bažnyčią, 1893 m. paskirtas Jósvainių klebonu.
Matyt, mūrinės bažnyčios Josvainiuose statyba jam buvo per sunki
našta. Tikėtina, kad pasiprašė vyskupo kitos parapijos ir 1899 m. buvo
paskirtas Kriaunÿ klebonu. Pablogėjus sveikatai paskirtas Žuka¹čių
kuratu (rezidentu), ten užmirštas mirė 1931 m. vasario 10 d. Jo
knygų atsiųsta Telšiÿ kunigų seminarijai, tačiau Žemaičių prietelius
nepaskelbė ne tik nekrologo, bet ir žinutės apie jo mirtį.
1893–1898 m. kuratu dirbo kun. Vincentas Birutavičius. Gimė 1863 m.
liepos 19 (31) d. Norutãičiuose (Šiaulių r.) Baigė Šiaulių gimnazijos 4 klases ir 1881 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1886 m. liepos 28 d. (rugpjūčio 9 d.). 1886–1893 m. buvo
vikaras Joniškºlyje, iš ten paskirtas Salÿ kuratu. Jo rūpesčiu įrengti
naujos bažnyčios altoriai. 1899–1900 m. buvo Skiemoniÿ kuratu.
1900 m. paskirtas Obìlių klebonu. Jam teko atstatyti 1899 m. gaisro
suniokotą bažnyčią ir visus klebonijos pastatus. 1900 m. bažnyčia
atstatyta, pristatytos dvi šoninės koplyčios. Vėliau atstatyta klebonija,
jos ūkiniai pastatai. Nuo 1927 m. vasario mėn. liko vikaru Obìliuose,
o 1933 m. – ten altaristu. 1933 m. tapo Panevėžio vyskupijos garbės
kanauninku. Mirė 1936 m. sausio 20 d. Palaidotas Obelių bažnyčios
šventoriuje.
Šaltiniai (toliau – Š.): Tarnybos byla, LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 370.

1898–1907 m. kuratu buvo kun. Jonas Jarašiūnas. Gimė 1864 m. vasario
5 (17) d. Vienži¹džiuose (Påsvalio r.). Mokėsi Joniškºlio dviklasėje
mokykloje, o 1878–1883 m. – Mintaujõs (Jeµgavos) progimnazijoje
ir gimnazijoje. 1884 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1888 m. ir paskirtas vikaru į Gi»kalnį. 1892–1893 m. tas
pareigas ėjo Leli¿nuose, 1893–1898 m. – Pùmpėnuose, iš ten paskirtas
į Salâs, 1907–1914 m. buvo Taurågnų, o 1914 m. lapkričio mėn. –
1929 m. – Užpålių klebonu. 1914–1927 m. ėjo ir Utenõs dekano
pareigas. Nuo 1928 m. sausio mėn. – Pånevėžio vyskupijos garbės
kanauninkas. Mirė 1929 m. gegužės 6 d. Palaidotas Gr¿žių kapinėse.
Š.: Tarnybos byla, LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 389.
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1908–1914 m. kuratu buvo kun. Aleksandras Bublys. Gimė 1872 m.
gegužės 1 (13) d. Svėdasÿ parapijoje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje.
Baigęs 6 klases, 1889 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu
įšventintas 1894 m. lapkričio 13 (25) d. ir paskiras vikaru į Šìduvą.
Buvo Paežeriÿ pradinės mokyklos tikybos dėstytoju. Draudė moki
niams melstis žiūrint į stačiatikių religinį paveikslą. Už tai Vidaus
reikalų ministerija bausmės neskyrė. 1899–1905 m. buvo vikaru
Kaµtinėnuose, 1905–1906 m. – Ru§šiškėse, 1906–1908 m. – Pandėlyjê,
iš ten perkeltas kuratu į Salâs. 1914–1919 m. buvo Jõniškio baž
nyčios administratoriumi, o 1919–1926 m. – ten klebonas. 1926 m.
įstojo į Marijonų vienuoliją, 1927 m. išvyko į JAV. Nuo 1931 m.
dėstė lietuvių kalbą ir tikybą Tompsono marijonų kolegijoje. Mirė
1938 m. rugsėjo 23 d. JAV. Bendradarbiavo Tėvynės sarge, Lietuvių
laikraštyje, Nedėldienio skaityme, Šaltinyje, Viltyje, Ganytojuje, Draugijoje,
Tiesos kelyje. Išvertė Vidurinių amžių kultūros istoriją (liko rankraštyje).
Pasirašinėjo: K. B. A.; Mažutis; Skruzdėlė; Snaudalius ir kt.

Lietuvos valsčiai

Kun. Jonas Gudonis.
Rokiškio krašto
muziejus

L.: Kaltinėnai, Vilnius, 2010, p. 733–734.

1914–1923 m. kuratu darbavosi kun. Julijonas Paliukas. Jo biograma
prie Duokiškio kunigų.
1923–1929 m. kuratu buvo kun. Petras Purauskas. Gimė 1873 m.
vasario 13 (25) d. Baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas
1898 m. gegužės 30 d. (birželio 11 d.). Buvo vikaru: 1898–1901 m. –
Naujuõsiuose Va»niuose, 1901–1904 m. – Salakê, 1904–1909 m.–
Alūkstojê. 1909–1913 m. buvo Borovkos (Latvija) kuratu. 1913–1917 m.
rusų kariuomenės katalikų kapelionas. Nuo 1917 m.– vėl kuratas
Borovkoje. 1921–1923 m. vikaru buvo Kamajuosê, iš ten paskirtas į
Salâs. 1923 m. jo rūpesčiu cinkuota skarda uždengtas Salų bažny
čios stogas. 1929–1940 m. klebonavo Pakaµniuose. 1940 m. paskirtas
Dabùžių klebonu. Apie 1948 m. perkeltas Rõkiškio altaristu, ten
mirė 1961 m. birželio mėn.
Š.: Tarnybos kortelė, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 12, l. 21.

1929–1938 m. kuratu dirbo kun. Jonas Gudonis. Gimė 1887 m.
lapkričio 22 d. (gruodžio 4 d.). Baigė Kauno kunigų seminariją, ku
nigu įšventintas 1917 m. sausio 21 d. Vikaru dirbo šiose bažnyčiose:
1917–1920 m. – Ramôgaloje, 1920–1922 m. – Naujåmiestyje, 1922–
1924 m. – Kėdãiniuose (Šv. Jurgio bažnyčioje), 1924 m. – Že¤miuose.
1924–1926 m. buvo kariuomenės pulko kapelionu, 1926–1929 m. –
Zarasÿ vikaras, mokyklų kapelionas ir Šv. Juozapo bažnyčios (buvu
sios cerkvės) rektorius, iš ten paskirtas į Salas. 1938–1944 m. buvo
Leli¿nų klebonu. 1940 m. jo rūpesčiu perlieti du sudužę per 1931 m.
gaisrą Leliūnų bažnyčios varpai. 1944 m. paskirtas Vyžuonų klebonu.
1946 m. parašė Vyžuonÿ bažnyčios istoriją (paskelbta 1998 m. leid.
Panevėžio vyskupija, p. 584–587). Mirė 1949 m. rugsėjo 3 d.
L.: Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1918–1926; Elenchus omnium ecclesiarum... provinciae ecclesiasticae Lituanae
1927–1940.

1938–1944 m. kuratu dirbo kun. Mykolas Grigaliūnas. Gimė 1907 m.
gruodžio 17 (30) d. Klebõniškiuose (Radviliškio r.). 1919–1922 m.
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mokėsi Šeduvõs progimnazijoje, 1926 m. baigė Linkuvõs gimnaziją
ir įstojo į Kauno kunigų seminariją, kartu Kauno universitete (VDU)
studijavo teologiją ir filosofiją. Kunigu įšventintas 1931 m. birželio
30 d. 1931–1933 m. buvo vikaru Panemunºlyje, 1933–1938 m. –
Anykščiuosê. Salosê 1939 m. organizavo bažnyčios remontą – pakeisti
supuvę sienojai. 1944–1945 m. – vikaras Bíržuose, 1945–1950 m. –
Salåmiesčio, 1950–1977 m. – Alantõs parapijų klebonas. 1947 m.
parašė Salamiesčio bažnyčios istoriją (paskelbta 1998 m. leid. Panevėžio vyskupija, p. 200–204). 1963 m. Mol¸tų r. vykdomasis komitetas
reikalavo iškelti kun. M. Grigaliūną, nes jis neklausąs rajono valdžios:
savavališkai į atlaidus iš kitur kviečiąs kunigus, darbo dieną vykę
Žolinės atlaidai, esąs „kenksmingas jaunajai kartai“. 1977 m. gegužės
mėn. – 1978 m. birželio mėn. dar klebonavo Õnuškyje (Rokiškio r.),
vėliau – Pånevėžio katedros altaristas. Mirė 1982 m. kovo 12 d.,
palaidotas Panevėžio miesto kapinėse.

Kun. Mykolas
Grigaliūnas. Apie
1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 6, b. 34

Š.: Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 34, l. 12–19.

1945–1946 m. Salÿ kurato nepavyko sužinoti.
1947–1953 m. parapiją administravo kun. Bronislovas Novelskis.
Gimė 1905 m. gruodžio 20 d. (1906 m. sausio 2 d.) Palómenėje
(Kaišiadoriÿ r.). Baigė Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1931 m. gegužės 30 d. 1931–1934 m. – Mol¸tų vikaras ir vietos progimnazijos kapelionas. 1934–1935 m. klebonavo Zibaluosê,
1935–1947 m. – Bagaslavíškyje. Persikėlė į Panevėžio vyskupiją.
Iškeltas iš Salų, 1953–1956 m. buvo Užpålių klebonu. 1956 m. grįžo
į Kaišiadorių vyskupiją, ten iki mirties buvo Alyta÷s klebonas. Mirė
1991 m. rugpjūčio 28 d. Palaidotas I Alytaus bažnyčios šventoriuje.

Kun. Jonas

L.: Kiškis S. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, p. 284–285.

Morkvėnas. LCVA,

1953–1964 m. – klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Gimė 1907 m.
liepos 6 (19) d. Mieži¿nuose (Påsvalio r.). Mokėsi Krinčíno pradinėje mokykloje ir Bíržų gimnazijoje, 1926 m. įstojo į Kauno kunigų
seminariją. Kunigu įšventintas 1933 m. balandžio 1 d. Iki 1939 m.
dirbo Linkuvõs vikaru. 1939–1944 m. buvo Spitr¸nų, 1944–1945 m. –
Antålieptės, 1945–1953 m. – Sålako klebonas. Čia jam teko rūpintis
karo veiksmų apgriautos bažnyčios remontu, 1947 m. uždengtas naujas
stogas. Būdamas Salosê, pastatė kleboniją, nes senoji buvo valdžios
atimta. Nuo 1970 m. –Pãndėlio klebonas. Pablogėjus sveikatai apie
1979 m. liko altaristu. Mirė 1981 m. sausio 21 d. Palaidotas Pandėlyjê.

f. R181, ap. 6, b. 32

Š.: Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 32, l. 172–176.

1964–1972 m. klebonavo kun. Mykolas Stonys. Gimė 1912 m. spalio
1 (14) d. Trošk¿nų parapijoje, buv. Beržomskio k. Mokėsi Troškūnų
pradinėje mokykloje, 1924–1932 m. – Anykščiÿ ir Kauno vidurinėse
mokyklose. 1932 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kartu VDU
studijavo teologiją ir filosofiją. Kunigu įšventintas 1938 m. birželio
11 d., paskirtas vikaru į Šìduvą, o 1939 m. – į Råguvą. Užėjus
raudoniesiems, 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, studijavo Tiùbingeno
universitete. 1943 m. grįžo į Lietuvą, buvo vikaru Påbiržėje, o vėliau – Utenõs klebonas. 1946 m. gruodžio 12 d. suimtas, kaltintas
antisovietine propaganda. 1947 m. birželio mėn. sovietinio saugumo
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Ypatingojo pasitarimo nubaustas 10 metų pataisos darbų lagerio ir 5
metus tremties. Bausmę atliko Kòmijos lageryje, dirbo ambulatorijoje.
1954 m. gruodžio mėn. išsiųstas tremčiai į Karagãndą, kur dirbo ligoninėje, buvo įsirengęs koplyčią. 1960 m. grįžo į Lietuvą. 1960–1963 m.
buvo Debe¤kių, 1963–1964 m. Svėdasÿ klebonas, iš ten paskirtas į
Salâs. 1972–1974 m. – Gulbin¸nų, o 1974–2000 m. – Súosto klebonas.
2000 m. rugsėjo mėn. persikėlė rezidentu į Bíržus, ten mirė 2001 m.
rugsėjo 17 d. Įvairiuose šaltiniuose pateikiami skirtingi jo biografijos
duomenys. Palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje. Išleido – Marijos
rožių vainikas: Dievo Motinos dorybės: labiausiai tinka gegužės ir spalių
mėn. (1938, 168 p.). Po mirties išėjo eilėraščių rinkinys apie Biržus
ir Biržų kraštą – Poezijos sparno paliesti, 2008, 303 p.
L. Š.: Katalikų žinynas 2002, Vilnius, 2002, p. 271–272; Jurgaitis J. Aukos
keliu, Vilnius, 1992, p. 336–337; Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181,
ap. 7, b. 16 (voke).

1972–1979 m. klebonu dirbo kun. Petras Nykštas. Gimė 1928 m.
kovo 12 d. Zirnajuosê (Zarasÿ r.). Mokėsi Zirnajÿ pradinėje ir
Antåzavės vidurinėje mokykloje. 1947 m. eksternu išlaikė 8 gimnazijos klasių kurso egzaminus. Stojo į kunigų seminariją, bet nebuvo
priimtas. 1947–1949 m. dirbo Obìlių pradinės mokyklos mokytoju,
o 1949–1950 m. – Vilniuje, pašte. Atlikęs karo tarnybą, 1954 m.
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1959 m. kovo
25 d. Paskirtas vikaru į Vaškùs, 1960–1964 m. tas pareigas ėjo
Šimonysê. 1964 m. perkeltas į Kåmajus. Čia 1964 m. balandžio mėn.
jam atimtas kunigo pažymėjimas. Dirbo darbininku Vilniuje, Elfos
gamykloje. 1966 m. vasario mėn. – 1967 m. – vikaras Pakrúojyje,
o 1967–1972 m. – Gulbin¸nų klebonas, iš ten paskirtas vadovauti
Salÿ parapijai. Suremontavo Salų bažnyčią. Nuo 1979 m. ilgametis
Kuprìliškio klebonas. Žymiai pablogėjus sveikatai 2000 m. vasario
mėn. apsigyveno Bíržų globos namuose. Mirė 2004 m. vasario 21 d.
Palaidotas Kuprìliškio kapinėse.

Lietuvos valsčiai

Kun. Petras Nykštas.
Apie 1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 7, b. 16

Kun. Juozas
Vaškevičius. Apie
1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 6, b. 37

L. Š.: Katalikų žinynas 2005, Vilnius, 2004, p. 311; Tarnybos dokumentai,
LCVA, f. R181, ap. 7, b. 16 (voke).

1979–1984 m. Salosê klebonavo kun. Juozas Vaškevičius. Gimė 1932 m.
balandžio 8 d. Švendùbrėje (netoli Drùskininkų). Baigė Švendùbrės
pradinę mokyklą, o 1954 m. – Druskininkų vidurinę mokyklą. 7
metus dirbo daugiausia kolūkiuose. 1960 m. įstojo į Kauno kunigų
seminariją, kunigu įšventintas 1965 m. balandžio 14 d. 1965–1966 m. –
Vyžuonÿ, 1966–1967 m. – Påsvalio vikaras, 1967–1972 m. – Čedasÿ,
1972 m. gegužės mėn. – 1979 m. liepos mėn. – Truskavõs klebonas,
iš ten paskirtas vadovauti Salÿ parapijai. 1984 m. pavasarį sunkiai
susirgęs išvyko gydytis į Drùskininkus. Mirė 1984 m. liepos 19 d.
Palaidotas Råtnyčios kapinėse.

Kun. Algirdas

L.: Katalikų kalendorius žinynas 1985, Vilnius, 1985, p. 225.

Miškinis. Apie

1985–1989 m. Salosê klebonavo kun. Algirdas Miškinis. Gimė 1930 m.
rugpjūčio 4 d. Dubiškiuose (Zarasų r.). Mokėsi Bachmatÿ pradinėje mokykloje, 1950 m. baigė Zarasų vidurinę mokyklą ir įstojo į
Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1954 m. rugsėjo 12 d.
1954–1957 m. – vikaras Vabalninkê, 1957–1958 m. – Pakrúojyje, o

1966 m. LCVA,
f. R181, ap. 7, b. 15
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1958–1959 m. – Švenčionºliuose. Klebonavo šiose Vilniaus vyskupijos bažnyčiose:
1959–1962 m. – Ignalínoje, 1962–1963 m. –
Tiµžėje, 1963–1964 m. – R¾dninkuose.
1964–1967 m. – Uli¿nų, 1967–1974 m. –
Panemunºlio, 1974–1978 m. – Kazlíškio,
1978–1985 m. – Kibùrių klebonas, iš ten
paskirtas į Salâs. Mirė 1989 m. rugpjūčio
30 d. Salosê. Palaidotas Zarasų bažnyčios
šventoriuje.
L. Š.: Katalikų kalendorius žinynas 1991, Vilnius,
1991, p. 156; Tarnybos dokumentai, LCVA,
f. R181, ap. 7, b. 15 (voke).

1989–1991 m. Salų parapiją aptarnavo Kamajų klebonas.
1991–2002 m. gegužės mėn. Salosê klebonavo kun. Jonas Skirelis. Gimė 1951 m. kovo
5 d. Jakìliuose (Švenčionių r.). 1966 m. baigė
Adùtiškio aštuonmetę mokyklą, 1970 m. –
Ci»kliškio žemės ūkio technikumą. Dirbo
žemės ūkyje, 1971–1972 m. buvo Vosi¿nų
zakristijonu. 1972–1979 m. dirbo betonuotoju
Panevėžio kaimo mechanizuotoje kolonoje.
1979 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1984 m. gegužės
27 d. 1984–1985 m. – vikaras Rõkiškyje, 1985–1986 m. – Pasvalyjê,
1986–1988 m. – Zarasuosê. 1988–1989 m. – Kriaunÿ administratorius.
Nuo 1989 m. – be pareigų, gal gydėsi. 1991 m. birželio mėn. paskirtas Salÿ klebonu, aptarnavo ir Duõkiškio parapiją. Mirė 2002 m.
balandžio 28 d. Palaidotas Salosê.
L. Š.: Katalikų kalendorius žinynas 2003, Vilnius, 2003, p. 156; Tarnybos
dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 7, b. 16 (voke).

Kunigo Jono Skirelio
kapas Salų bažnyčios
šventoriuje.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 10

Nuo 2002 m. birželio mėn. Salų parapiją aptarnauja Kamajų klebonai.
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Duokiškio bažnyčios kuratai ir klebonai
Kazys Misius

Kamajų bažnyčios Duõkiškio palivarke nuo seno buvo koplyčia (minima
1796 m.), kuri paremontuojama išliko iki XX a. pradžios. Prie tos koplyčios nuolatinio kunigo nebūdavo.
* * *
1906–1911 m. pirmuoju kuratu* dirbo kun. Kazimieras Mačionis
(Maczanis; Мачанис). Gimė 1861 m. Baigė Kauno kunigų seminariją,
į kunigus įšventintas 1891 m. ir paskirtas vikaru į Trôškius. 1897–
1899 m. tas pat pareigas ėjo Pagiriuosê, 1899–1900 m. – Šv¸kšnoje.
1901 m. paskirtas Baisógalos altaristu, iš ten perkeltas į Duõkiškį.
Čia jo rūpesčiu pastatyta bažnyčia ir baigtas suręsti gyvenamasis
namas kunigui. Gal dėl silpnos sveikatos 1911 m. vėl paskirtas
Baisogalos, 1915 m. – Dusetÿ altaristu. 1918 m. persikėlė į Påšušvį,
ten mirė 1919 m. sausio 9 d.
Literatūra (toliau – L.): Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi... 1892–1920.

1911–1912 m. kuratu buvo Jurgis Zubžickis (Zubrzyczki). Gimė 1839 m.
Baigė Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1894 m. ir paskirtas
vikaru į Brìslaują. 1875–1876 m. tas pačias pareigas ėjo Rozalimê,
1876–1877 m. – Ukmergėjê, 1877–1882 m. – Utenojê. 1882–1892 m.
darbavosi Påkražančio filijos kuratu, 1892 m. paskirtas Saudini¹kų
kuratu. 1893 m. perėjo į Vilniaus vyskupiją. 1893–1896 m. dirbo
Gélvonų klebonu, o 1896–1902 m. – Ålovės kuratu. 1902 m. paskirtas Jiìzno klebonu. 1910 m. šių pareigų atsisakė, perėjo į Žema¤čių
vyskupiją. 1911 m. paskirtas Duõkiškio kuratu. Mirė 1912 m. vasario
12 (25) d. Duokiškyje.
L.: Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi... 1863–1894, 1911–1913; Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi
Vilnensi... 1894–1911.

1912–1921 m. kuratu dirbo kun. Konstantinas Kuprys-Kuprevičius.
Kilęs iš valstiečių. Gimė 1874 m. sausio 26 d. Mokėsi Na÷gardo gimnazijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1901 m.
spalio 5 (18) d. ir paskirtas vikaru į Vainùtą. Toms pat pareigoms
skirtas: 1902 m. vasario mėn. – į Déltuvą; 1902 m. rugsėjo mėn. – į
Kurš¸nus; 1904 m. kovo mėn. – į Sålaką; 1905 m. balandžio mėn. –
į Plùngę; 1906 m. balandžio mėn. – į Skåpiškį; 1907 m. gegužės
mėn. – į Serìdžių; 1909 m. – į Krinčíną, iš ten atvyko į Duõkiškį.
1922–1926 m. buvo Vaičãičių, 1926–1930 m. – Pašilės kuratu. Perėjo
į Kaišiadoriÿ vyskupiją, čia 1930–1931 m.
klebonavo Pùsnėje. Grįžo į Telšiÿ vyskupi* Kuratas – kunigas, aptarnaujantis parapijos filiją,
t. y. ne pagrindinę parapijos bažnyčią, o kitus
ją. 1932–1934 m. buvo klebonu Budriuosê,
parapijos maldos namus (kitą bažnyčią, koplyčią
1934–1939 m. – mansionarijus** Kretingojê, o
ir pan.).
nuo 1939 m. – Akmìnėje. Mirė 1947 m. kovo
** Mansionarijus – dėl sveikatos ar kt. priežasčių
dalines pareigas atliekantis kunigas.
3 d. Kaune. Palaidotas Aleksóto kapinėse.
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Buvo aistringas kolekcionierius, rinko archeologinius radinius, monetas, medalius, paveikslus, knygas ir kt. Kun. K. Kuprevičius teigė,
kad iš sunkiai sergančio archeologo kun. Juozo Žiogo už 17 500 Lt
nupirkęs jo sukauptus archeologinius radinius ir 1935 m. rugsėjo
14 d. atvežęs į Krìtingą. Po savaitės kun. J. Žiogas mirė. Kadangi
testamentu kun. J. Žiogas savo senienas buvo palikęs Vytauto Didžiojo muziejui, Valstybės archeologijos komisija bandė jas perimti
ar nupirkti. Pranciškonų gimnazijos inspektoriui B. Tarvydui patarus,
Kretingõs pranciškonų gimnazijoje 1935 m. gruodžio 28 d. – 1936 m.
sausio 8 d. vyko senienų paroda. Kun. K. Kuprevičius teigė, kad,
be vienuolyno ir gimnazijos eksponatų, jis toje parodoje eksponavo
daugiau negu 2000 savo senienų. Matyt, šis skaičius apėmė ir kun.
J. Žiogo rinkinį. Parodai pasibaigus, 1936 m. sausio 10 d. Valstybės
archeologijos komisijos pirmininkas Vladas Pryšmantas, dalyvaujant
B. Tarvydui, peržiūrėjo J. Žiogo rinkinį. Visos kun. J. Žiogo senienos
buvo aprašytos, sudėtos į 7 dėžes, užantspauduotos ir, kol nesibaigs
ginčas dėl velionio testamento, paliktos saugoti kun. K. KupriuiKuprevičiui. Valstybės archeologijos komisijai perimti kun. J. Žiogo
senienų rinkinio Vytauto Didžiojo muziejui nepavyko. Dalis kun.
J. Žiogo kolekcijos pateko į Šiaulių Aušros muziejų. 1959 m. gegužės
29 d. dvi dėžes su akmeniniais kirvukais muziejui perdavė Papílės
bažnyčios klebonas Stasys Pupaleigis. 1961 m. birželio 25 d. kun.
J. Žiogo rinkinio žalvario ir geležies dirbiniai buvo nupirkti iš kun.
K. Kuprio-Kuprevičiaus giminaitės K. Žilinskaitės. Visos vertybės
į minėtą muziejų pateko be jokių metrikų. Žinių apie kitų kun.
K. Kuprio-Kuprevičiaus senienų likimą nepavyko aptikti.
L. Directorium horarum canonicarum ... pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi...
1902–1926; Elenchus omnium... provinciale ecclesiasticae Lituanae... 1927–1940;
Kun. K. Kuprys. Kretinga. Senienų paroda, Rytas, 1936, sausio 20, nr. 15,
p. 8; Kun. K. Kuprio tarnybos lapas (1913), LVIA, f. 696, ap. 2, b. 982,
l. 379; Butkus D., Bliujienė A. The misterious collection off Fr Konstantinas Kuprys-Kuprevičius, Archaeologia Baltica, Klaipėda, 2015, t. 21–22,
p. 134–141.

1920–1923 m. kuratu dirbo kun. Antanas Keraitis. Jo biograma prie
Kamajÿ bažnyčios kunigų.
1923–1926 m. kuratu, 1926–1933 m. klebonu dirbo kun. Julijonas
Paliukas. Gimė 1872 m. birželio 24 d. (liepos 6 d.) Jasíškiuose
(Bíržų r.). Privačiai pasiruošęs išlaikė 4 gimnazijos klasių kurso egzaminus. 1890 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas
1895 m. sausio 15 (27) d. ir paskirtas vikaru į Skãistkalnę, o 1897 m.
į – Alšvangą (abi Latvijoje). 1900 m. perkeltas toms pat pareigoms
į Čìkiškę, 1901 m. – į Krinčíną, 1904 m. – į Dùsetas. 1906–1914 m.
dirbo kuratu Padunojuje, Rubenėje (Latvija). 1914–1923 m. Salÿ kuratas. Iš Duõkiškio 1933 m. paskirtas Ka»sakiškio kuratu. Nuo 1940 m.
sausio mėn. apsigyveno mansionarijumi Salõčiuose. Mirė 1940 m.
spalio 17 d., palaidotas Salõčių bažnyčios šventoriuje. Dar būdamas
klieriku, 1893 m. Savùčiuose įsteigė slaptą lietuvių spaudos platinimo
draugiją Nemunėlio ir Apaščios susivienijimas. Redagavo hektografuotą
laikraštį Palemonas (išėjo 3 nr.). Apie 1928 m. remontavo ir puošė
Duokiškio bažnyčią.
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Kun. Julijonas Paliukas su Pirmąją komuniją priėmusiais jaunaisiais parapijiečiais. 1933 m.
Iš Duokiškio kultūros centro archyvo (toliau – DKCA)

Kun. Jono Turlos
(Turlajaus) laidotuvės
Duokiškyje. 1938 m.
Iš DKCA
Literatūra ir šaltiniai (toliau – L. Š.): Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, Vilnius, 2004, p. 347; Tarnybos byla, LVIA,
f. 1650, ap. 1, b. 424.

1933–1939 m. klebonavo kun. Jonas Turla (Turlajus). Gimė 1887 m.
vasario 26 d. (kovo 10 d.) Kråžių parapijoje, augo Šíluvos parapijoje,
Kãulakių dvare. Pavardę rašėsi Turlai. 1895–1897 m. mokėsi Raséinių
miesto mokykloje ir privačiai Kaune. Baigė Kauno kunigų seminariją.
Kunigu įšventintas 1910 m. ir paskirtas vikaru į Vadokliùs, 1911 m.
toms pat pareigoms perkeltas į Betôgalą, 1914 m. – į Salantùs.
1919–1920 m. dirbo ¨riškių, 1920–1921 m. – Uli¿nų, 1921–1927 m. –
Baµtriškių, 1927–1929 m. – Degùčių, 1929–1933 m. – Gelìžių kuratu.
Mirė Duõkiškyje 1938 m. gruodžio 12 d.
L.: Pg. Mirė kun. Turlai, Panevėžio garsas, 1938, gruodžio 17, nr. 51.
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1939–1946 m. parapijai vadovavo kun. Jonas Matulis. Gimė 1904 m.
gegužės 16 (29) d. Meldùčiuose (Anykščiÿ r.) 1912–1913 m. mokėsi
rusiškoje, o 1916–1919 m. lietuviškoje Debe¤kių pradžios mokykloje.
1923 m. baigė Utenõs gimnazijos 5 klases ir įstojo į Kauno kunigų
seminariją. Kunigu įšventintas 1931 m. gegužės 16 d. ir paskirtas
vikaru į Vadokliùs, o 1932 m. balandžio mėn. – į Sålaką. 1937 m.
vasario mėn. – 1939 m. sausio mėn. – Daunõrių koplyčios rektorius, iš ten atvyko į Duõkiškį. 1946 m. gruodžio 18 d. suimtas,
kaltintas bendravęs su 1941 m. sukilėliais. Karo tribunolo nuteistas
5 metams pataisos darbų lagerio. Bausmę atliko Primorės krašto
lageriuose. Paleistas 1951 m. lapkričio 4 d. 1952 m. sausio mėn.
paskirtas Gulbin¸nų parapijos klebonu. Mirė 1967 m. rugpjūčio 26 d.
Gulbinėnuose, ten kapinėse ir palaidotas.
Šaltiniai (toliau – Š.): Tarnybos dokumentai, LCVA, f. R181, ap. 6, b. 18,
l. 82–87.

Kun. Jonas Matulis.
Apie 1966 m.
LCVA, f. R181,
ap. 6, b. 18

1947–1949 m. klebonu buvo kun. Mykolas Mikeliūnas. Jo biograma – prie Kamajÿ kunigų.
1949 m. spalio mėn. – 1951 m. gegužės mėn. klebonavo kun. Antanas
Žalkauskas. Gimė 1914 m. sausio 19 d. (vasario 1 d.) Joniškºlyje.
Baigė Joniškėlio vidurinę mokyklą, o 1929 m.– Bíržų gimnazijos 6
klasę. Įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1938 m.
birželio 11 d. ir netrukus paskirtas vikaru į Råguvą. 1939 m. liepos
mėn. – 1940 m. rugsėjo mėn. – vikaras Salõčiuose. 1940 m. rugsėjo
mėn. – 1943 m. birželio mėn. studijavo Kauno konservatorijoje.
Naciams konservatoriją uždarius, buvo Panevėžio katedros vikaru.
1944 m. rugsėjo mėn. – 1945 m. birželio mėn. vėl studijavo Kauno
konservatorijoje ir kartu dėstė giedojimą Kauno kunigų seminarijoje.
Jam pasiūlyta dainuoti operos teatre. Šio siūlymo atsisakė ir 1945 m.

Kun. Antanas
Žalkauskas. LCVA,
f. R181, ap. 6, b. 34

Kun. Liongino Neniškio laidotuvės. Pamokslą sako vyskupas Juozas Tunaitis. 1990 m. Iš DKCA
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spalio mėn. – 1947 m. spalio mėn. buvo vikaru Alantojê. 1947 m.
spalio mėn. paskirtas Kazlíškio klebonu, iš ten perkeltas į Duõkiškį. 1951 m. – 1952 m. rugsėjo mėn. – Kauno arkikatedros vikaras.
1952 m. – 1956 m. spalio mėn. – Vilkaviškio, 1956 m. – 1958 m. –
Petraši¿nų altaristas. 1958 m. rugsėjo mėn. – 1968 m. rugpjūčio mėn.
dirbo Kauno Vytauto bažnyčios klebonu. Vėliau Kauno Šv. Antano
bažnyčios altaristas. Mirė 1982 m. sausio 29 d. Kaune. Palaidotas
Kauno miesto Seniavõs kapinėse.
L. Š.: Katalikų kalendorius žinynas 1983, p. 200; Tarnybos dokumentai,
LCVA, f. R181, ap. 6, b. 34, l. 139–141.

1952–1990 m. ilgamečiu klebonu dirbo kun. Lionginas Neniškis. Apie
jį monografijoje rašoma atskirai. Mirus kun. L. Neniškiui, nuo 1990
Duõkiškio parapiją aptarnauja vyskupo skirti atvykstantys kunigai.
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Kanauninkas Jonas Kriščiūnas
Algimantas Bučius

Vienas iš iškilių tarpukario asmenybių, gyvenusių ir dirbusių Kamajuosê,
yra kanauninkas Jonas Kriščiūnas. Biografinės žinios, kurias suradau1, šykštokos.
Gimė 1896 m. Įšventintas į kunigus 1919 m. Kamajuose klebonavo nuo 1923 metų,
tačiau iki kurio laiko – neaišku, nes 1933 m. komiteto A. Strazdo paminklui Kamajuose statyti pirmininku buvo Kamajÿ klebonas Antanas Keraitis.2 Kada kun.
J. Kriščiūnas vėl grįžo į Kåmajus, nepavyko nustatyti. Tačiau, pasak mano tėvo
pasakojimo, 1938 m. jis tikrai vėl klebonavo Kamajuose. 1944 m. Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo paskirtas Utenõs vicedekanu3, o po to – ir dekanu
(ėjo šias pareigas 1944–1953 m.). Vėliau buvo vyskupo K. Paltaroko, kuris tuomet
jau dirbo Vilniuje (1949–1953 ) ir administravo ne tik Panevėžio vyskupiją, bet
ir Vilniaus arkivyskupijos, priklausančios LSSR, dalį, kancleriu – sekretoriumi.4
Vysk. K. Paltarokas buvo bepasirenkąs kanauninką J. Kriščiūną savo įpėdiniu ir
norėjo įšventinti į vyskupus, tačiau sovietų valdžia jo kandidatūrą atmetė. Penkias dienas jis buvo laikomas saugumo rūsyje Vilniuje, bandyta jį palaužti. Jam
nesutikus bendradarbiauti su saugumu, buvo ištremtas į Vôžuonas altaristu, vėliau
buvo paskirtas klebonu ir klebonavo iki pat mirties – 1968 m. Ten ir palaidotas.5
Iš šių kelių biografijos faktų sunku nupiešti kanauninko portretą. Matome tik jo bendrus bruožus. Tačiau pamėginsiu šį eskizą pagyvinti spalvomis,
pasinaudodamas tėvų ir tetos pasakojimais, savo atsiminimais ir gimnazistiško
dienoraščio puslapiais. Bet jo portretas irgi nebus išbaigtas, nes šis žmogus vertas
atskiros knygos.
Mano tėvai – matininkas Jurgis Bučius ir motina mokytoja Bronė Bučienė –
buvo artimi kanauninko bičiuliai. Tėvas, kilęs iš Krýlių kaimo, turėjo ten nedidelį ūkį, tačiau dėl savo profesijos kaime būdavo tik atostogų metu (dažniausiai
gruodžio mėnesį), savaitgaliais ir švenčių dienomis. Vasaromis matuodavo žemę
įvairiose Lietuvos vietose, žiemą matavimo darbų rezultatus įtraukdavo į žemėtvarkos planus Kaune, Žemės tvarkymo departamente. Mama ir mes, du vaikai,
sekdavome paskui tėvą. Tik tada, kai mums, vaikams, reikėjo pradėti lankyti
mokyklą, padėtis pasikeitė. Mama grįžo prie mokytojos profesijos (iš pradžių
mokytojavo Žemaitijoje, vėliau arčiau prie tėvo tėviškės – Vabõlių, Taraµdžių
kaimuose, o nuo 1939 m. – Krýliuose, kur ir gyvenome).
Klebonas J. Kriščiūnas nuo 1938 metų kasmet būdavo mūsų svečias per
Kalėdas. Prieš šią šventę pagal tradiciją klebonas su visa savo svita (vikaru,
vargonininku, zakristijonu ir kitais bažnyčios tarnais) kalėdodavo – lankydavo
parapijiečius, kurie pagal savo išgales aukodavo bažnyčiai pinigų ir medžiaginių
vertybių (grūdų, rūkytų mėsos gaminių
ir pan.). Pagal susitarimą su klebonu 1
Raišupis M. Dabarties kankiniai, JAV, 1972.
mūsų sodybą kalėdojimo metu aplan- 2 Indriūnas A. Nelegalios karjeros metai, Vilnius,
2005.
kydavo tik klebono svita (be vikaro)
3
krašto enciklopedija, Utena, 2002.
ir pasiimdavo bažnyčiai skirtą medžia- 4 Utenos
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2010, t. 17.
ginę duoklę. Pats klebonas su vikaru 5 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, Nr. 35.
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Kanauninkas Jonas Kriščiūnas su Pirmąją komuniją priėmusiais Kamajų parapijos vaikais. Nuo
kanauninko į dešinę sėdi būsima architektė E. N. Bučiūtė. 1939 m. Iš autoriaus asmeninio
archyvo

atvažiuodavo Kalėdų antrąją dieną apie 15 val. Pasisveikinus ir pabučiavus kryžių,
klebonas ar vikaras mane ir sesę egzaminuodavo poterių. Jų išklausę svečiai mus
apdovanodavo gražiais šventais paveikslėliais ir saldainiais. Tėvas paaukodavo
pinigų bažnyčiai. Visa šeima ir svečiai susėsdavome prie apvalaus stalo. Vaišėms
mama iškepdavo namuose išaugintą žąsį, įdarytą kopūstais. Desertui buvo pateikiama specialiame kavinuke užplikyta (tuomet tai buvo retenybė) pupelių kava ir
mamos keptas pyragas. Geriama buvo labai saikingai (ne daugiau kaip dvi mažytes krištolines taureles) – prie karšto patiekalo tėvo paruoštos apelsinų ar aviečių
užpiltinės, prie deserto – benediktino. Kalba sukdavosi apie viską: derlių, politiką,
kitas aktualijas. Vasarą dažnai sekmadieniais po šv. Mišių klebonas pakviesdavo
visą mūsų šeimą pietų. Atsisveikinant klebonas man ir sesei įteikdavo įvairiausių saldainių maišelį. Tėvų ir klebono bičiulystė lėmė, kad 1943 m., Kamajuose
lankantis vyskupui K. Paltarokui, kun. J. Kriščiūnas tapo mano sutvirtinimo tėvu
(podžiumi). Ta proga jis man padovanojo gražią maldaknygę ir gintarinį rožinį.
Kun. J. Kriščiūnas buvo pavyzdingas kunigas, išsilavinęs, kalbėjo rusiškai
ir vokiškai. Kamajuose jo iniciatyva buvo steigiami įvairių religinių organizacijų
skyriai, rengiami religiniai vaidinimai. Jis šelpė vargšus, daug dėmesio skyrė
jaunimui. Buvo labai tolerantiškas, todėl jį kalėdoti kviesdavo net laisvamaniškų
pažiūrų žmonės. Palaikė gerus santykius su Kamajų miestelio žydais, ypač su
gydytoju Leiba Ginzbergu. Parapijiečių buvo gerbiamas ir mylimas. Vengdamas
apkalbų, nesamdydavo šeimininkės. Jos pareigas ėjo klebono sesuo. Buvo geras
pamokslininkas. Sodrus jo balsas ir oratoriški gabumai žavėjo klausytojus. Evangelijos
mokymus stengėsi išdėstyti, susiedamas juos su kasdieniniu žmogaus gyvenimu. Iš
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sakyklos ne kartą yra apibaręs „davatkas“ už įvairias apkalbas, reikalaudavo, kad
jos viešai atsiprašytų apkalbėtų žmonių. Jo vikarais taip pat buvo rimti, gerbiami
kunigai: Lapinskas, Juozapas Varnas, Jonas Stajušaitis, Aleksandras Vytautas Masys.
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, dėl gerų santykių su žydais (matyt,
jų užtariamas) nebuvo persekiojamas, tačiau yra patyręs grasinimų. Apie vieną
iš jų pasakojo mano teta Marytė Bučiūtė, gyvenusi Kamajuose, uoli bažnyčios
lankytoja, žinoma siuvėja, siuvusi ir siuvinėjusi arnotus, kapas, stulas, kamžas
Kamajų bažnyčios kunigams (kai ką net ir Panevėžio vyskupui), sukneles ir kostiumėlius – Kamajºlių dvaro ponioms, apylinkės mokytojoms. 1940 m., sovietų
valdžiai perėmus iš bažnyčios globos Kamajų senelių prieglaudą, tetai Marytei
buvo patikėtos tos įstaigos vadovės pareigos. Kamajų valdžiai pareikalavus atimti
iš senučių maldaknyges ir rožinius, teta nubėgo pas kleboną. Šis patarė kelias maldaknyges ir kelis rožinius dėl akių nunešti valdžiai, neva reikalavimas vykdomas.
Tačiau vieną spalio vakarą valsčiaus partinės organizacijos sekretorius, netikėtai
apsilankęs prieglaudoje, rado senutes suklupusias prie Švč. Marijos paveikslo
ir kalbančias rožinį kartu su prieglaudos vadove teta Maryte ir garbiu svečiu
klebonu J. Kriščiūnu. Kilo skandalas. Teta Marytė buvo atleista iš prieglaudos
vadovės pareigų, o klebonui pagrasinta, kad už religinės propagandos skleidimą
jis atsidurs pas baltąsias meškas.
Bolševikams pasitraukus iš Lietuvos, 1941 m. birželio 29 d. iš sakyklos kunigas
išrėžė bolševizmą smerkiantį pamokslą. Stalininį režimą jis pavadino žudymo ir
melo triumfo tironija. Klebonas pasmerkė trėmimus, areštus, bolševikų įvykdytas
žudynes, jiems besitraukiant iš Lietuvos. Pasakojo, kaip iš Rusijos buvo siunčiami
tušti vagonai su užrašais „Grūdai badaujančiai Lietuvai“ (1940 m. rudenį buvo
nederlius), o atgal į Rusiją riedančiuose vagonuose būdavo vežami iš Lietuvos
ūkininkų pyliavomis atimti grūdai. Pamokslą užbaigė žodžiais, kad Stalinas buvo
ne tautų ir darbo žmonių, o velnių tėvas.
Kun. J. Kriščiūnas buvo tvirtas humanistas, todėl negalėjo taikstytis su
žaibiška komunistų ir jų sekėjų naikinimo akcija, vykdoma Kamajų sukilėlių,
vadovaujamų Kazio Šimulėno. Šią pavardę ir tai, kad jis buvo šaulys ir policininkas, nurodo ir Arūnas Bubnys.6 Pasak mano tėvo pasakojimo, K. Šimulėnas
savo įsakus pasirašinėdavo kaip partizanų vadas, Lietuvos kariuomenės kapitonas.
Klebonas išgelbėjo ne vieną gyvybę, prašydamas pasigailėti bolševikinės agitacijos suklaidintų žmonių (ypač jaunų). Jo pastangų dėka liko gyvas ir būsimas
(apie 1948 m.) Rokiškio apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas Valiulis.
Klebonas rašė Šimulėnui, kad Valiulis tuokėsi bažnyčioje ir nieko blogo niekam
sovietinės okupacijos metu nepadarė. Kun. J. Kriščiūnas K. Šimulėnui vėlesniame
laiške priminė:
„Ar žmogus kaltas, ar ne, Lietuvoje gali nuspręsti tik teismas. Įtariamuosius galima
areštuoti, bet bausti mirtimi be teismo nevalia. Kuo tada mes skirsimės nuo bolševikų?
Kerštas mūsų katalikiškai tautai nepriimtinas. Daug žmonių, tarp jų ir mokslininkų,
kūrybinių veikėjų, buvo suklaidinti, patikėjo
6
Bubnys A. 1941 m. Birželio sukilimas Šiaurės
komunizmo idealais, tai ką bekalbėti apie
Rytų Lietuvoje, Lietuvių katalikų mokslų akademijos
paprastus žmones, patyrusius nepriteklius
metraštis, Vilnius, 2006, t. 29.
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ar nusivylusius valdžia Nepriklausomoje Lietuvoje“ (citata iš mano dienoraščio pagal
J. Kriščiūno pasakojimą).
Po šio laiško K. Šimulėnas, atėjęs pas kleboną, įspėjo „nesikišti į laisvės
sukilėlių veiklą ir nebūti bolševikų ir jų pakalikų advokatu, kad nereikėtų imtis griežtų
priemonių“ (citata iš ten pat). Tačiau kanauninkas J. Kriščiūnas ir toliau nepabūgo
elgtis humaniškai. Piktinosi, kad Kamajų žydai buvo išvaryti ravėti į bažnyčią
vedančios gatvės grindinį. Kai dalį Kamajų žydų sušaudė Kamajų šile, o kitus
išvežė į Rokiškį, jis klebonijoje priglaudė ilgametį Kamajų gydytoją Leibą Ginzbergą.
Gydytojas išgyveno klebonijoje du ar daugiau mėnesių, nors klebonui grasino ne
tik vietinė Kamajų valsčiaus, bet ir apskrities valdžia, tačiau vokiečiams klebono
neįskundė. Kai gyd. L. Ginzbergas pats nusprendė, kad turi būti kartu su savo
tauta, ir pasidavė iš Rokiškio atvykusiai policijai, jo išlydėti susirinko didelė Kamajų
bendruomenės dalis, klebonas kun. J. Kriščiūnas ir vikaras kun. Jonas Stajušaitis.
Atsisveikino su gydytoju bučiuodamiesi ir šluostydamiesi ašaras.
Praėjus fronto audrai, su tėvu 1944 metų rudenį aplankėme kleboną Kamajuose. Išbučiavo mus, džiaugėsi, kad likome gyvi, nors buvome fronto pašonėje.
Parapijiečiai valė iš šventoriaus bokšto, nuversto Raudonosios armijos artilerijos
sviedinių, griuvėsius, dangstė be stiklų likusius aukštus bažnyčios langus miestelio
ir aplinkinių kaimų moterų iš šiaudų nupintomis užuolaidomis.
J. Kriščiūnas džiaugėsi, kad rusų karininkai Kamajuose gana padorūs. Jis
juos pavaišinąs išsaugotais prieškariniais gėrimais. Iš pradžių santykiai su sovietine Kamajų valsčiaus valdžia taip pat buvo nekonfliktiški. Turbūt tam padėjo
jo išgelbėtas nuo mirties kamajiškis Valiulis ir klebono vaišingumas. Tačiau kai
kurie vietos komunistai atsiminė 1941 metų pamokslą apie „velnių tėvą Staliną“
ir pradėjo jį persekioti. Po to, kai kun. J. Kriščiūnas pasirodė bažnyčioje su raudona prelato pelerina, į kleboniją atėjęs saugumietis paklausė, už ką klebonas
gavo paaukštinimą. Klebonas atsakė su humoru, kad tas apdovanojimas „tai tas
pats, kaip senai mergai vainikas“. Pavaišintas patenkintas saugumietis apsiramino.
Tačiau po kelių dienų vėl atėjęs jis pradėjo tardyti kleboną ir priekaištauti, kad
nuo sušaudymo neišgelbėjęs kai kurių komunistų (milicijos viršininko Vaštakos,
Valiulio tėvo). Šįkart saugumietis atsisakė vaišių ir išėjo piktokas.
Vyskupas K. Paltarokas, norėdamas apsaugoti kun. J. Kriščiūną nuo persekiojimo, perkėlė jį į Ùteną. Prieš išvažiuodamas, atsisveikindamas su mano
tėvu, klebonas perdavė savo paties rašytą trumpą Kamajų bažnyčios istoriją ant
nenaudotos buhalterijos knygos puslapių su raudonomis skiltimis. Šią istoriją esu
skaitęs. Tai bažnyčios gyvenimas istorinių įvykių fone: svarbūs įvykiai ir jų datos,
pokalbiai su klebono kviestais ir nekviestais svečiais ir pan.
Kan. J. Kriščiūnui persikėlus į Uteną, mūsų šeimos kontaktai su juo nutrūko.
Mes gyvenome Rõkiškyje, vėliau Vilniuje. Apie 1954 ar 1955 m. iš tetos Marytės
sužinojome, kad kan. Kriščiūnas perkeltas į Vilnių ir paskirtas vyskupo K. Paltaroko kancleriu-sekretoriumi ir ruošiamasi jį įšventinti į vyskupus. Mama vieną
popietę paskambino kurijos telefonu ir susitarė su kanauninku, kad mes kitos
dienos vakarą jį aplankysime. Tačiau pavėlavome. Kai nuėjome į kuriją, vienuolė
tyliai mums pakuždėjo, kad saugumas per 24 valandas įsakė jam palikti Vilnių ir
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išvykti į Vôžuonas. Tėvas kanauninką ten aplankė kelerius metus prieš jo mirtį
ir grąžino jam išsaugotą Kamajų bažnyčios istoriją. JAV išleistoje Lietuvių encik
lopedijoje7 rašoma, kad kan. J. Kriščiūnas buvo Sibiro tremtyje ir po jos grįžo į
Vyžuonas. Kituose šaltiniuose tremtis neminima.
Aplankiau kan. Jono Kriščiūno kapą Vyžuonosê 1989 m. Suradau jį duobkasių padedamas. Jie gyrė velionį, kad buvo visų parapijiečių mylimas ir gerbiamas
ganytojas.

7

Lietuvių enciklopedija, JAV, Bostonas, 1969, t. 36.
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Prisiminimai apie kunigą Lionginą Neniškį
Parengė Liuda Dagytė

Pasakojo matematikos mokslų daktaras Bronius Riauba
Likimo lemtis yra tokia, kad dauguma genijų buvo pripažinti, kartu pateko ir į
istoriją, tik po mirties. Bet buvo genijų, kurių istorija nepastebėjo. Tai ką jau bekalbėti
apie paprastus įvairių sričių darbuotojus. Kunigas Lionginas Neniškis nepaliko kokių
nors įžymių darbų. Jis buvo paprastas, mylimas ir gerbiamas sielų ganytojas, vertas būti
įamžintas mūsų kraštiečių atmintyje. Visų pirma menu kunigą Lionginą per vaikystėje
patirtus įspūdžius šių dienų akimis. Esame gimę tame pačiame Kamajų valsčiaus Urliÿ
kaime, kurio pietuose tyvuliuoja Dvíragio ežeras, o šiaurėje ošia Salågiris. Iš kiekvienos
sodybos buvo matyti Salÿ bažnyčios bokštas ir dvaro rūmai. Taigi vieta ir idiliška, ir
romantiška.
Apie Lionginą pirmą kartą išgirdau būdamas gal kokių 5 metų. Vieną sekmadienio
rytą pas tėtį susirinkę apsikirpti kaimynai aptarė netikėtą naujieną, kad Jurgio Neniškio
sūnus Lionginas įstojo į Kauno kunigų seminariją. Tai buvo nepaprastas įvykis visame
Urlių kaime. O jau klieriką Lionginą pamačiau Salų bažnyčioje šv. Mišių metu. Patys
įsimintiniausi ir brangiausi prisiminimai siekia 1942 ir 1943 metų vasaras. Tuo metu
klierikas Lionginas, mamų vadinamas kunigėliu, mus ruošė pirmajai išpažinčiai ir Pirmajai
komunijai. Buvome mokomi bažnyčios šventoriuje, visiems susėdus aplink Lionginą ant
žolės. Užėjus lietui, subėgdavome į bažnyčią. Mokinių buvo gana daug, kiek pamenu,
apie 60 ar 70. Jie pėstute ateidavo iš prigludusių prie Dviragio ežero Urliÿ, Vaitk¿nų,
Rimšioniÿ, Dava¤niškio, Naujåsodžio, Salÿ ir Guči¿nų kaimų. Atpėdindavo ir iš tolimesnių
kaimų, nužingsniuodami net po 6 ar 7 km: iš Ju»kupių, Užùmiškio, Neviìrių, Grevíškių,
Pùnkiškių, Gaµšiškių, Taraµdžių. Mokinukų ir mokinukių įvairovė buvo didelė – ramūs ir
padykę, susikaupę ir išsiblaškę, jaunučiai ir „pagyvenę“. Tad klierikui mokyti ir valdyti
tokią „klasę“ išties buvo nelengva. Tačiau išmokyti mus jam sekėsi. Koks gi mūsų atmintyje liko klierikas Lionginas? Jis buvo vidutinio ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, greitos
eisenos, truputį praplikęs, malonaus akių žvilgsnio, visuomet linksmas, visada su šypsena
lūpose, amžinai giedros nuotaikos. Neprisimenu jo supykusio, besibarančio ar kalbančio
pakeltu tonu. Atrodė, kad visą sielą ir visas jėgas jis atiduoda mūsų labui.
Tikėjimo tiesų mokymas buvo sudėtingas, nes nebuvo jokių knygučių, jokių katekizmų ar kitų mokymo priemonių. Viską turėdavome išmokti šventoriuje ir Lionginui
pavykdavo mokyti mus susikaupti ir klausytis. Šito pasiekti jam padėdavo jo asmeniniai
bruožai, didelis patrauklumas. Siekdamas mus geriau išmokslinti, klierikas dažnai taikė
pedagogikoje vadinamąją Belo-Lankasterio metodą, populiarų iki pat XX a. pradžios. Jo
esmę sudaro tai, kad esant dideliam mokinių skaičiui mokytojas iš gabesnių mokinių
paruošdavo padėjėjus ir pavesdavo jiems dalį mokinių. Mokymo metu darė pedagogines
pertraukėles, per kurias galėdavome atsipūsti ir sužinoti iš klieriko lūpų įvairiausių dalykų.
Man irgi teko pabūti tokiu padėjėju. Mokiau daugiausia poterių. Prabėgus daugeliui metų,
kai kuriuos savo „mokinius“ menu iki šiol. Tai du broliai iš Užumiškio. Vienas iš jų
išmokdavo labai greitai, bet ir pamiršdavo greitai. Kitam broliui buvo blogiau. Nuliūdęs
mokymo rezultatus pranešdavau klierikui Lionginui. Tačiau jis nebardavo nei mokinio,
nei manęs – čia irgi specifinė pedagogika. Aišku, lėmė seminarijoje įgytos žinios. Bet
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Lionginas kartu buvo ir pedagogas iš Dievo malonės. Be to, jis buvo puikus psichologas,
nuoširdus ir atsidėjęs bet kam, ko jam reikėdavo imtis ar ko pats imdavosi. Tikėjimo tiesų
mokymą klierikas paįvairindavo dainavimu ir sportiniais žaidimais. Prisimenu, kaip iš
šventoriaus jis nuvesdavo mus prie Dviragio ežero. Ten dainuodavome paprastas liaudies
daineles, kurios ežero pakrantėje skambėdavo neblogai. Iš mūsų būrio iškilo ir solistų.
Vieną iš jų prisimenu iki šiol. Tai buvo iš Urlių kaimo vaikinukas Jonas Zumbrickas,
kuris vėliau, suaugęs, tapo geru kantoriumi [giesmininku]. Pasibaigus užsiėmimams
sportuodavome aikštelėje prieš bažnyčią. Lionginas visą laiką būdavo su mumis, o mums,
vaikams, pasirodyti prieš klieriką – to ir tereikėjo. Nenorėdavome skirstytis, nors kelias į
namus kai kuriems buvo tolimas. Iš tiesų Lionginas mokėjo bendrauti su vaikais, pažino
jų psichologiją, o svarbiausia – juos labai mylėjo.
Kiek pamenu, Urlių kaimo gyventojų sueigose klierikas Lionginas skatindavo suaugusiuosius ir giedoti, ir dainuoti. O skardžiabalsių buvo. Iš jų prisimenu seseris Eleną ir
Kostę Neniškytes, o iš vyrų – Praną Lukoševičių, Kazį Trumpicką ir Bronių Žiukį. Čia
irgi pasireiškė būsimo kunigo gebėjimai ir nuovoka, kaip rasti tikrąjį kelią per jausmus
į žmonių širdis, o nuo širdžių į protą.
Liongino tėviškė buvo mūsų Urlių kaimo galulaukėje, prie pat Salagirio. Tėvai
teturėjo gal kokius 4 ha, ir ta žemė buvo nederlinga. Todėl kol jis buvo įšventintas į
kunigus, jo kelias į mokslus buvo labai sunkus. Mokydamasis pats užsidirbdavo duoną
įvairiais darbais. Tad jo pavyzdys gausiam pokario Urlių kaimo gimnazistų būriui buvo
įkvepiantis, skatinantis siekti mokslų. Nuo tų dienų prabėgo daugiau kaip 60 metų. Tačiau
prisiminimai iki šiol gyvi ir neužmirštami.

Pasakojo Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis
Kuklūs mano atsiminimai apie kun. Lionginą Neniškį, nors esame kilę iš tos pačios
Salų parapijos. Jis buvo vyresnis už mane, gimęs 1915 07 17 Urlių kaime, o aš gimęs
1928 10 25 Davainiškio kaime. Jis gyveno per kilometrą į šiaurę nuo Salų miestelio,
aš – per kilometrą į pietus. Pirmą kartą apie jį išgirdau iš Tėtės lūpų, kai šeimoje jis
pranešė, kad Urlių kaimo Neniškiokas įstojo į kunigų seminariją. Aš tada dar buvau
dvylikos trylikos metų vaikas. Kiek atsimenu iš tuo laiku girdėtų žmonių kalbų, taip pat
ir Tėtės pasakojimų, jam mokytis kunigų seminarijoje buvo labai sunku, nes buvo labai
neturtingas. Pirmą kartą jį pamačiau Salų bažnyčios zakristijoje, kur mes, ministrantai,
susirinkdavome sekmadieniais ir per šventes patarnauti šv. Mišioms, o jis, tapęs klieriku,
dėvėdamas sutaną, atostogų metu taip pat ateidavo patarnauti pamaldoms. Draugiškai,
linksmai, maloniai, aukštu, plonu, garsiu balsu jis mus pasveikindavo, pakalbindavo, ko
nors paklausdavo, padalydavo saldainių.
Gerai atsimenu 1941 m. birželio 22 d. Tą dieną Salų parapija šventė Švenčiausiosios
Jėzaus Širdies atlaidus. Suplaukė daug žmonių, kaip tais laikais atlaidų proga būdavo
įprasta. Buvo ir klierikas Lionginas, kuris mums, ministrantams, pirmą kartą davė po
religinį paveikslėlį, kurį ir šiandien tebeturiu, ir kažką mįslingai ir liūdnai kalbėjo apie
sunkius religijai laikus. Po pamaldų išėję į lauką, pamatėme, kad virš miestelio ir aplink
jį žemai skraido keli lėktuvai su penkiakampėmis žvaigždėmis ant sparnų. Aikštėje prieš
bažnyčią buvo daug žmonių. Užvertę galvas, jie žiūrėjo į tuos lėktuvus. Pašnibždomis jau
buvo kalbama, jog prasidėjo karas – vokiečiai užpuolė Sovietų Sąjungą. Prie mūsų, ant
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kelio stovinčių ir į skraidančius lėktuvus
bežiūrinčių, sustojo ir klierikas Lionginas.
Jis pasakė man keletą žodžių ir pėsčias
nuėjo namo – į Urlius.
Pradėjęs mokytis Rokiškio gimnazijoje, kai kuriuos įvykius pasižymėdavau.
Šiandien atsivertęs tuos užrašus, radau
tokias pastabas:
„1945 07 01, sekmadienis. Pamokslą šiandien Salų bažnyčioje sakė klierikas Neniškis.
1946 06 02, sekmadienis. Neniškis
dar neatvažiavęs, nes jau šiemet jam paskutiniai mokslo metai.
1946 06 16, sekmadienis. Sužinojau,
kad šio mėnesio 30 d. Salose bus Neniškio primicijos. Reikia paruošti sveikinimą.
Turiu pasikalbėti su kapelionu.
1946 06 30, sekmadienis. Kartu
ir Švenčiausiosios Jėzaus Širdies atlaidai.
Ėjome į kleboniją pasirašyti ant sveikinimo primiciantui. Salų kunigas, užsivilkęs
kapą, nuėjo į kleboniją atsivesti į bažnyčią
primicianto po baldakimu.“

Kunigas Lionginas Neniškis

Šiandien mano atmintyje iš tos primicijų dienos išliko tik kaimyninės Adomýnės
parapijos kunigo labai griausmingai pasakytas ilgas pamokslas. Tuomet užrašuose esu
pasižymėjęs: „Kun. Neniškį pažįsta visi Kauno Žaliåkalnio namelių gyventojai, kur jis
šluodavo gatves, kad galėtų mokytis. Pamokslininkas labai daug pasakojo apie jo vargingą
praeitį, vargšų meilę ir jo būsimą ateitį, taip pat išklotą erškėčiais. Jis dabar skiriamas
į Trošk¿nus. Po pamokslo primiciantas suteikė primicijinį palaiminimą savo tėvams,
giminėms, artimiesiems, kunigams, klierikams ir visiems žmonėms. Vaišėse, kurios vyko
Urliuose, nedalyvavau, nors kvietė.“
Vėliau užrašiau: „Antradienį, eidamas į parduotuvę, sutikau jį grįžtantį iš Salų
namo. Iš tolo pažinau, kad tai jis – visada vaikščiodavo su balta kepure. Pasveikinau:
„Garbė Jėzui Kristui.“ – „Per amžių amžius, brolau“, – atsakė jis. Ir dar pasakė, kad
šiandien jau išvažiuojąs į paskyrimo vietą.
Su kun. Lionginu Neniškiu mažai teko bendrauti ir jo kunigystės metais. Jis
dirbo Panevėžio vyskupijoje, o aš – Vilniaus arkivyskupijoje. 1987 m. susitikome Salosê,
kai čia buvo švenčiamas 550 metų jubiliejus nuo pirmosios bažnyčios pastatymo. Dar
jį aplankiau Duõkiškyje per atlaidus 1990 m. vasarą, kur jis daug metų dirbo klebonu.
To paskutinio mūsų susitikimo metu jis įdavė man voką su parama, skirta nuo sovietų
nukentėjusiems žmonėms. Labai nuliūdau, sužinojęs, kad Lietuvai atgimstant jis paliko
mus tų metų rugsėjo 16 d. Tik tada sužinojau, kad jis labai šelpdavo vargšus, rėmė ini-
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ciatyvas Lietuvos laisvės troškimui budinti bei tuos, kurie tai vykdė – Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos leidėjus.
Teatlygina jam gerasis Dievas amžinuoju gyvenimu.

Pasakojo kunigas Juozas Šumskis
Kai vasarą pažvelgiame į žydinčias pievas, klausomės paukščių giesmių, gėrėdamiesi tuo, galime pasakyti: „Viešpatie, koks nuostabus šis pasaulis, kiek grožio gamtoje.“
Dievo sukurtas pasaulis turtingas, bet ne mažiau įvairumo yra Dievo vaikuose – žmonėse. Giedrą naktį pažvelgę į žvaigždėtą padangę, matome tūkstančius žvaigždžių, kurios
dangaus skliaute spindi viena ryškiau, kita silpniau, viena daugiau skleidžia šviesos,
kita – mažiau. Taip ir žmonės.
Atskleidžiam Kurijoje kunigo Liongino Neniškio asmens bylą ir atrandam jį besidarbuojantį Duokiškyje jau nuo 1953 03 01. Taigi ilgas laikotarpis, iki Viešpats pakvies į Amžinybę. Apie kunigą Lionginą Neniškį sužinojau dirbdamas devynerius metus Suvainíškyje,
Rokiškio r. Girdėjau, kad tai labai garbingas, kilnus, be galo geros širdies, atjaučiantis
bėdoje, paprastas Duokiškio klebonėlis. 1972 m. pavasarį aš persikėliau į Užpaliùs. Tada
jau buvome kaimyninėse parapijose, ir mus skyrė tik 17 km. Turėjau galimybę susipažinti su juo arčiau. Duokiškėnai jį labai vertino, džiaugėsi, kad jų klebonas linksmas ir
geras. Mano akimis žiūrint, rodos, nieko ypatingo, toks, kokie ir visi kunigai. Tačiau tai
buvo tik pirmas įspūdis. Kunigas Lionginas nebuvo toks kaip visi – tai buvo ypatingo
paprastumo ir gerumo asmenybė. Esu jo gerumą ne kartą patyręs. Artėjant atlaidams
reikėdavo pakviesti svečių kunigų, kad klausytų išpažinčių, aukotų šv. Mišias, pasakytų
pamokslą. Kur besikreipčiau, bet į gerąjį kaimyną kunigą Lionginą visuomet kreipiausi.
Ir jis nė karto neatsisakė atvykti. Kartais jis atvažiuodavo iš vakaro, nakvodavo ir visada
šeimininkei palikdavo 10 rublių už patalynę. Taip, tai buvo didis džentelmenas, nors
pats jis gyveno labai kukliai ir jo pajamos buvo menkos. Žmonės jį mylėjo. Jie klausdavo
manęs: „Ar bus Duokiškietis? Pas jį prieisime išpažinties.“ Atvažiavęs į atlaidus nuo ryto
vis būdavo klausykloje, ir kviečiamas į kleboniją pusryčiauti ateidavo tik po Sumos. Pats
jis buvo labai vaišingas ir ne tik kunigų atžvilgiu, bet ir tikinčiųjų – visus vaišindavo,
ką turėdavo, tuo ir dalydavosi. Jo dosnumas buvo ypatingas.
Tėvai dažnai kreipdavosi į kunigą Neniškį dėl savo vaikų krikštijimo, pirmosios
išpažinties ir šv. Komunijos, nes Duokiškio parapija yra užkampyje ir čia buvo saugiau
nuo seklių. Ilgai jis vaikų nevargindavo, nors pats buvo labai rūpestingas dėl sakramentų
ir trokšdavo vaikams sąmoningos, gražios krikščioniškos ateities. Uoliai laikėsi kunigams
Bažnyčios vadovybės skirtų reikalavimų, mėgo kunigų maldas ir kasdien Brevijorių
skaitydavo. Savo buitiniame gyvenime visuomet buvo kuklus. Nesvajojo įsigyti madingą
drabužį, turėti puikią pastogę. Buvo laikai, kai miestelio gyventojai bijojo išnuomoti kunigui kambarį savo name, nes vietinė valdžia už paramą Dievo tarnui galėjo neduoti arų,
ganyklos, neleisti šienauti. Todėl kunigas Lionginas apsigyveno kaime už dviejų kilometrų.
Iš ten kasdien vaikščiodavo aukoti šv. Mišių, į laidotuves, pas ligonius. Prisimenu, buvo
gili žiema. Visur užpustyta, užnešta, kelio į bažnyčią nėra, ir brenda, būdavo, klebonas
per gilų sniegą į savo šventovę aukoti aukos. Kaip tai panašu į Brazdžionio mintis apie
žmogų: „Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,/ Žydro veido, kaip žydras dangus,/ Kaip vėlė,
kaip vėlė nemarūnė/ Per pasaulį keliauja žmogus“. Taip ir keliavo kunigas Lionginas kelis
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Po Pirmosios komunijos. Centre stovi kun. L. Neniškis. Apie 1954 m. Iš J. Trako asmeninio
albumo

Kun. L. Neniškis su gėlių barstytojomis. Apie 1954 m. Iš DKCA
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Duokiškio bažnytinis choras. Pirmoje eilėje 2-as iš kairės stovi vargonininkas Juozas Kemeklis,
už jo – kun. L. Neniškis. 1953 09 14. Iš DKCA

metus. Nepaisant visų gyvenimo nesklandumų, jis visada buvo linksmas, besišypsantis ir
labai sąmojingas, rasdavo vietos juokeliui pasakyti. Pagaliau jis apsigyveno arčiau bažnyčios pas senutę kukliame kambarėlyje. Laikui bėgant, parapijiečiams rūpinantis, atsirado
galimybė pastatyti kuklią kleboniją. Visi jautė klebono nuoširdumą ypač tada, kai mirties
angelas aplankydavo kokią šeimą. Jis ateidavo per šermenis, praleisdavo daug valandų
besimelsdamas, giedodamas. Visus apgiedojo, visų gailėjo ir buvo visų gerbiamas.
Parapijiečiams, išvežtiems į Sibirą, patekusiems dėl politinių pažiūrų į kalėjimą
ar lagerį, klebonas L. Neniškis atiduodavo ar siųsdavo beveik visas santaupas. Kartą jis
manęs paklausė, kaip galima paaukoti leidžiamos „Kronikos“ reikalui. Pašnekėjom. Jis
padavė man 500 rublių, kad perduočiau „Kronikos“ leidėjams. Tokia išsiskleidė jo graži
ypatingo gerumo ir nuoširdumo kunigiška asmenybė.

Pasakojo buvęs Duokiškio bažnyčios zakristijonas Petras Vigelis
Kunigas Lionginas Neniškis atvažiavo tarnauti mūsų bažnyčioje 1953 m. dar
jaunas būdamas. Jokio turto neturėjo. Todėl susimetėm ir nupirkom jam lovą. Valgydavo
labai paprastai ir niekuo savęs nelepino. Žmonės jį priglausdavo savo namuose, nes
senos klebonijos jau nebuvo, o nauja buvo pastatyta vėliau, ir klebonas joje pagyveno tik paskutinį dešimtmetį. Savo darbais jis buvo panašus į Vaižgantą. Per daugelį
bendravimo su juo metų esam pripratę būtent prie tokio kunigo. Kitose parapijose
žmonės kartais dejuoja: nėra to, nėra ano, nėra lėšų padaryti tą ar aną. O mūsuose
kitaip – surinkom kaimuose pinigų, nusipirkom dažų ir patys padažėm visą bažnyčią.
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Kunigas Lionginas Neniškis laidoja parapijietę. 1969 01 21. Iš Dalios Barzdonienės albumo

Dabar patys parapijiečiai remontuoja koplyčią šventoriuje, ruošiamės atlaidams. Kunigo
Neniškio tarp mūsų jau nėra 15 metų, o ir dabar mes gyvenam jo dvasios vedami.
Mūsų klebonui rūpėjo tik tarnauti žmonėms ir padėti jiems, kiek tai įmanoma. Kai ateidavo parapijiečiai tartis dėl laidotuvių, jis sakydavo: sumokėkite tarnams – varpininkui,
vargonininkui, solininkui, zakristijonui, o palaidosiu veltui. Kai žmonės užsakydavo
mišias tėvams, jis nenorėdavo imti pinigų. Tada jam sakydavo: „Tai nuo visų vaikų
po truputį sudėta.“ Na, tada priimdavo. Už krikštynas neėmė pinigų, sakydamas: „Aš
vienas, o jums pravers tie pinigai.“ Klebonui tekdavo krikštyti vaikus paslapčiomis, kad
kolūkio ar apylinkės valdžia nesužinotų. Buvo jis labai gyvenimiškas ir pasaulietiškas,
dalyvavo parapijiečių jubiliejuose, vestuvėse ir kitose šventėse. Jis turėjo dvi seseris
ir tris brolius. Vienas jų buvo partizanas ir žuvo kovoje su stribais. Kartą Lionginas
Neniškis man prisipažino, kad ir pats norėjęs išeiti į mišką pas žaliuosius brolius.
Tačiau – nevalia kunigui kariauti.
Lionginas Neniškis mirė 1990 m. rugsėjo 16 d. Palaidotas Duokiškio bažnyčios
šventoriuje. Parapijiečių surinktais pinigais kunigas J. Šumskis, tarnavęs tuomet Užpåliuose, užsakė ir pastatė jam juodo granito paminklą. Išėjus klebonui anapilin, pasijutom
našlaičiais. Parapijiečiai sako, kad kunigas turi būti toks, koks buvo Lionginas Neniškis.
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Kun. Liongino Neniškio,
Duokiškio klebono,
paminėjimas Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronikoje
Surinko sesuo Gerarda Elena Šuliauskaitė

Kun. Lionginas Neniškis yra pasirašęs po šiais pareiškimais:
1. 1981 05 03 Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas Lietuvos TSR KP CK
Pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui dėl
Kauno kunigų seminarijos persekiojimo
ir bandymo visiškai sužlugdyti jos darbą.
Pasirašė iš viso 109 kunigai. (Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronika (toliau – LKBK),
t. 6, p. 584.)
2. Tarybų Sąjungos AT prezidiumo Pirmininkui
L. Brežnevui dėl komunistinės valdžios
savavališkai pasisavintų Katalikų Bažnyčiai priklausančių teisių. 1982 m. liepos–
rugpjūčio mėn. Pasirašė 130 Panevėžio
vyskupijos kunigų. (LKBK, t. 7, p. 328.)
3. 1983 03 04 Panevėžio vyskupijos kunigų Kunigo Liongino Neniškio kapas Duokiškio
pareiškimas TSKP CK Generaliniam se- bažnyčios šventoriuje. A. Petrašiūno nuotr.
kretoriui Jurijui Andropovui dėl suimto 2013 07 09
kun. Alfonso Svarinsko; reikalaujama jį
paleisti laisvėn. Pasirašė 117 kunigų. (LKBK, t. 7, p. 573.)
4. 1983 m., be datos (gal gegužės mėn.), Panevėžio vyskupijos kunigų
pareiškimas TSKP Generaliniam Sekretoriui, TSRS Aukščiausios
Tarybos Prezidiumo Pirmininkui J. Andropovui; reikalaujama
paleisti kun. A. Svarinską ir suimtą kun. Sigitą Tamkevičių.
Pasirašė 125 kunigai. (LKBK, t. 8, p. 20.)
5. 1985 m. Panevėžio vyskupijos kunigų prašymas Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams; dėl Popiežiaus Jono Pauliaus II
pakvietimo į Lietuvą ir dėl įvairių negerovių Lietuvos Bažnyčioje.
Pasirašė 127 kunigai. (LKBK, t. 9, p. 130.)
6. 1985 m. Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas TSKP CK Generaliniam Sekretoriui Michailui Gorbačiovui dėl suimtų kunigų
ir tikėjimo persekiojimo Lietuvoje. Pasirašė 127 kunigai. (LKBK,
t. 9, p. 135.)
7. 1988 05 23 Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas TSKP CK
Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui ir Lietuvos Vyskupams
ir Valdytojams; prašaoma atskirti ir ateizmą nuo valstybės, kaip
yra atskirta Katalikų Bažnyčia, sulyginti tikinčiųjų teises su kitų
piliečių teisėmis. Pasirašė 113 kunigų. (LKBK, t. 10, p. 184.)
8. 1983 m. valdžios neskelbtinoje Lietuvos bažnyčiose pasakytų pamokslų apžvalgoje yra paminėtas kun. L. Neniškio pamokslo,
nukreipto prieš valdžią, fragmentas: „1983 kovo 29 Duokiškio bžn.
(Rokiškio r.) kun. L. Neniškis savo pamoksle pasakė, jog ateistai yra nieko
neišmanantys bukagalviai, nes neigia savo buvimą.“ (LKBK, t. 8, p. 474.)
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Lietuviškos spaudos draudimo metai
Kamajų apylinkėse
Kazys Misius

Keletas žodžių apie lietuviškos spaudos draudimą
Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis istorikų Antano Tylos, Vytauto
Merkio, Rimanto Vėbros ir kitų yra išsamiai ištyrinėtas. Tačiau draudžiamojo laikotarpio lietuviškos spaudos plitimas konkrečiame regione taip pat yra kultūros
istorijos dalis.
Nuo XIX a. vidurio daugėjo išleidžiamų lietuviškų knygų, didėjo jų tiražai.
Plito ir pasaulietinė literatūra. Lauryno Ivinskio kalendoriuose būdavo populiarinamos mokslo žinios, skelbiama prozos, poezijos kūrinių, tautosakos. L. Ivinskio
kalendoriai buvo spausdinami 3000–8000 egz. tiražais.
Dėl 1863–1864 m. sukilimo caro valdžia ėmėsi prievarta kuo skubiau Lietuvą
padaryti grynai rusišku kraštu, niekuo nesiskiriančiu nuo kitų rusiškų gubernijų.
Metas atrodė palankus: didesnė dalis privilegijuoto luomo žmonių bajorų ir miestiečių kalbėjo lenkiškai. Matyt, tikėta, kad saujelė lietuvių literatūros ir kultūros
darbininkų nepajėgs priešintis valdžios
užmačioms, o nemažai Vilniaus vyskupijos valstiečių jau buvo aplenkinti ir
praradę atsparumą nutautinimui.
1863 m. kovo 23 (balandžio 4) d.
caras patvirtino Laikinąsias taisykles
Šiaurės vakarų krašto pradžios mokykloms. Tos taisyklės nenumatė, kad
pradinėse mokyklose galima būtų mokyti kitomis kalbomis, išskyrus rusų.
1863 m. galutinai uždraustos parapinės
mokyklos.
Valdžios lėšomis 1864 m. buvo
parengtas ir išspausdintas pirmasis lietuviškas elementorius rusiškomis raidėmis. Tų pačių metų birželio 5 (17) d. Vilniaus generalgubernatorius Michailas
Muravjovas nurodė Vilniaus cenzūros
komitetui ateityje lietuviškus elementorius leisti spausdinti tiktai rusiškomis raidėmis. Pradėtą lietuvių spaudos
draudimą toliau tęsė M. Muravjovo įpėdinis Konstantinas Kaufmanas. 1865 m.
rugsėjo 6 (18) d. aplinkraščiu sau pavaldžiose gubernijose jis uždraudė spausdinti bet kokius lietuviškus leidinius Pirmojo lietuviško elementoriaus rusiškomis
„lotyniškai–lenkiškomis raidėmis“. Taip raidėmis viršelis (faksimilė)
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pat uždrausta lietuviškus leidinius, išspausdintus tradiciniu raidynu, įvežti iš
užsienio ir juos platinti.
1865 m. rugsėjo 23 (spalio 5) d. buvo išleistas panašus vidaus reikalų minist
ro Piotro Valujevo aplinkraštis. Dėl lietuvių spaudos draudimo 1866 m. sausio 30
(vasario 11) d. išgautas žodinis caro įsakas. 1872 m. spalio 31 (lapkričio 12) d.
uždraudžiami lietuviški leidiniai ir gotiškomis raidėmis. Caro valdžiai liko tiktai
neleisti įgabenti ir platinti užsienyje spausdinamų lietuviškų leidinių. Įsakai dėl
lietuvių spaudos draudimo nebuvo paskelbti, todėl, vadovaujantis pačios Rusijos
įstatymais, jie neturėjo teisinės galios. Taip neteisėtai beveik 40 metų buvo persekiojama lietuviška spauda nerusiškomis raidėmis.
Lietuviai, paraginti kunigų, valdžios leidžiamas lietuviškas knygas rusiškomis raidėmis atmetė. Jaunimui per valdines mokyklas brukamas knygas tėvai
drausdavo imti į rankas, o parneštas namo dažnai sudegindavo. Dėl lietuviškos
spaudos draudimo Vilniaus vyskupijoje plito baltarusių ir lenkų kalbos, nes lenkiškos maldaknygės nebuvo draudžiamos.
1867 m., negavęs leidimo perspausdinti lotyniškomis raidėmis anksčiau
cenzūros aprobuotą maldaknygę, Žemaičių vyskupas M. Valančius ėmėsi nelegalios veiklos. Per Tilžės dekaną, katalikų kunigą Joną Zabermaną jis suorganizavo
lietuviškų maldaknygių spausdinimą užsienyje, jų gabenimą per sieną ir platinimą Didžiojoje Lietuvoje. Be to, pats ganytojas parašo net 8 politines brošiūras
ir geriausius savo beletristinius kūrinius, kuriuos taip pat spausdina užsienyje.
1870 m. Prūsijos valdžia suėmė ir išdavė rusams 3 lietuvių spaudos gabenimo
per sieną organizatorius, tarp jų ir Ropkojÿ kunigą Antaną Brundzą. Pirmoji
M. Valančiaus knygnešių organizacija buvo likviduota. Kaltinta 17 asmenų. Už
lietuviškų knygų platinimą į Sibirą ištremti 6 kunigai ir du pasauliečiai, kitiems
skirtos švelnesnės bausmės.
O lietuviškų leidinių spausdinimas užsienyje nenutrūko ir jų plitimo caro
valdžia nepajėgė sustabdyti. Pasirodžius Didžiajai Lietuvai skirtiems periodiniams
leidiniams, kova už lietuvišką spaudą lotyniškomis raidėmis tapo beveik visuotinė,
joje dalyvavo įvairių pažiūrų žmonės.
Spaudos draudimą buvo mėginta pralaužti įvairiomis priemonėmis. 1876–
1878 m. Peterburge lietuvių studentų pastangomis pavyko gauti cenzūros leidimus
ir legaliai išspausdinti 5 lietuviškas knygeles. Per neapsižiūrėjimą 1879 m. buvo
gautas cenzūros leidimas ir Vilniuje išspausdintos dvi lietuviškos maldaknygės.
Nuo 1882 m. įsigalėjo reakcija, lietuviški leidiniai pradėti griežčiau persekioti.
Rusų valdžia nesiskaitė su lietuvių tauta, buvo kurčia ir akla kolektyviniams ir
įvairių asmenų prašymams panaikinti lietuvių spaudos draudimą.1
Rimantas Vėbra išskiria šešis lietuviškos spaudos draudimo etapus.
Pirmasis etapas – 1864–1865 m. 1864 m. rusišku raidynu pradėti spausdinti
elementoriai. Uždraudžiama spausdinti ir įvežti iš užsienio lietuviškas knygas.
Antras etapas – 1866–1870 m. Vyko kova dėl anksčiau cenzūros leistų,
bet valdžios konfiskuotų lietuviškų knygų grąžinimo arba nuostolių atlyginimo
knygynams ir spaustuvininkams. Da1
Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias
lis lietuviškų knygų spaustuvininkams
1864–1904 (toliau – Merkys V. Draudžiamosios...),
buvo grąžinta ir leista jas platinti.
Vilnius, 1994, p. 5–14.
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Trečias etapas – 1871–1879 m. Šiuo laikotarpiu dar prekiauta cenzūros leistomis knygomis. Be to, Sankt Peterburge išspausdintos kelios lietuviškos knygelės
lotynišku čekišku arba lotynišku lietuvišku raidynu.
Ketvirtas etapas – 1879–1882 m. Tuo laikotarpiu buvo svarstomi įvairūs
vidaus politikos reikalai, tačiau lietuvių spaudos draudimas dar kartą patvirtintas.
Penktas etapas – 1883–1896 m. Tai reakcijos laikotarpis, atskirais atvejais
buvo persekiojami net seni, cenzūros leisti lietuviški spaudiniai.
Šeštas etapas – 1896–1904 m. Tuo laikotarpiu po ilgų svarstymų caro vyriausybėje buvo panaikintas lietuvių spaudos draudimas.2
Konkrečiose vietose lietuvišką spaudą persekiojo pasienio sargybiniai, muitinių pareigūnai, akcizo sargybiniai, žandarmerija, policija, valsčių viršaičiai ir kiti
valdininkai, teismai.
Iš pradžių bylos dėl lietuviškos spaudos laikymo ar platinimo buvo sprendžiamos administracine tvarka, bausmes skirdavo generalgubernatoriai. Vėliau
tokios bylos būdavo perduodamos apylinkių teismų (taikos) teisėjams, apygardų
ir kitiems teismams. Jau minėta, kad lietuvių spaudos draudimas neturėjo teisinės
galios. Todėl teismai dažniausiai taikydavo bausmių statuto 1022 straipsnį, kuriuo
už kiekvieną užsienyje leistą ir cenzūrai nepristatytą leidinį numatyta 7,5 rublių
bauda. Buvo taikomas ir 119 straipsnis, kuriuo už prekybą knygomis be valdžios
leidimo numatyta iki 250 rublių bauda. Teismai už lietuviškos spaudos platinimą
ir laikymą dažnai skirdavo nedideles bausmes arba visai išteisindavo. Už nepriešvyriausybinės spaudos laikymą bei platinimą administracine tvarka bausmes
gubernatorių teikimu skirdavo generalgubernatorius. Didžiausia bausmė būdavo
250 rublių bauda, o negalint jos sumokėti – 3 mėnesiai arešto.
Už antivyriausybinių leidinių laikymą bei platinimą buvo baudžiama sunkiau.
Tokias bylas tirdavo žandarmerija, jos taip pat dažniausiai būdavo sprendžiamos
administracine tvarka. Baigtą bylą žandarmerija siųsdavo Vilniaus teismo rūmų
prokurorui. Pastarasis parengdavo bylos apžvalgą, pasiūlydavo bausmę ir bylą
siųsdavo teisingumo ministrui. Šis teikdavo carui siūlymą dėl bausmės skyrimo.
Caro paliepimu skirta bausmė būdavo neapeliuojama. Už antivyriausybinių straipsnių rašymą ar platinimą grėsė iki 6 metų tremties. Už tokios literatūros laikymą
skirdavo iki 8 mėn. kalėti ir 1–3 metus gyventi policijos priežiūroje, dažniausiai
tremtyje.3
Rusų valdžiai nepavyko represinėmis priemonėmis sustabdyti užsienyje
spausdinamų lietuviškų leidinių plitimo Didžiojoje Lietuvoje. Necenzūruojama ir
valdžios nekontroliuojama spauda, ypač socialdemokratinės pakraipos literatūra,
žadino liaudies nepasitenkinimą caro valdžios politika.
Pagaliau 1896 m. prasidėjo byla dėl lietuvių spaudos nerusiškomis raidėmis
draudimo tikslingumo. Tiktai Rusijos imperijoje kylant revoliucinėms nuotaikoms,
1904 m. balandžio 24 (gegužės 7) d. caras patvirtino ministrų komiteto nutarimą, kuriuo nebedraudžiama lietuviškus leidinius spausdinti lotynišku ar kitu
raidynu.
2

3

Vėbra R. Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904
metais, Vilnius, 1996, p. 24–26.
Merkys V. Draudžiamosios..., p. 5–14.

536

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Lietuviškos spaudos platintojai Kamajų apylinkėse
Bausti už lietuvišką spaudą. Iki 1849 m. pabaigos Kamajai priklausė Vilniaus
vyskupijai, kurios vadovybė menkai paisė lietuvių kalbos teisių bažnyčiose. XIX a.
pirmos pusės Vilniaus vyskupijos parapinėse mokyklose bent lietuviškai skaityti
beveik nebuvo mokoma. Vis dėlto Kamajų parapija nespėta sulenkinti. Jau 1850 m.
instrukcijoje dekanams vyskupas M. Valančius reikalavo, kad prie bažnyčių veiktų
parapinės mokyklos, kuriose būtų mokoma ir lietuviškai. Tokia naujovė ne iš
karto prigijo. Iš pradžių Kamajuose parapinės mokyklos nebuvo, tačiau 1855 m.
Obìlių dekano žiniose jau pateikiamas ir Kamajų parapinės mokyklos mokinių
sąrašas, iš viso joje mokėsi 30 berniukų ir 2 mergaitės.4 Statistiniais duomenimis
1857 m. Kamajų parapinėje mokykloje mokėsi 32, 1858 m. – 43, 1859 m. – 42,
1860 m. – 45, 1861 m. – 80 mokinių.5
Tikėtina, kad iš baudžiavos paleistiems Kamajų parapijos valstiečiams kilo
dvasinis poreikis – melstis iš lietuviškos maldaknygės. 1866 m. paskirtas Kamajų
klebonu kun. Juozapas Gauduševičius (Gaudėšius), atsiradus galimybei, parapijiečiams lietuviškos religinės literatūros stengėsi parūpinti legaliu būdu. Jis buvo
kilęs iš Viekšniÿ valsčiaus Lėlãičių kaimo.
1865 m. Vilniaus generalgubernatorius Konstantinas Kaufmanas įsakė visus
cenzūros leistus leidinius užantspauduoti spaustuvėse ir knygynuose. Komisija
siūlė visas užantspauduotas lietuviškas knygas sunaikinti. Tačiau vidaus reikalų
ministras davė suprasti, kad visos anksčiau legaliai išleistos knygos, jeigu jos
tenkina dabartinius cenzūros reikalavimus, nedraustinos. Be kitų priežasčių, buvo
ir ekonominės, nes spaustuvininkai būtų per teismus reikalavę atlyginti patirtus
nuostolius. Taigi aukšti valdininkai priėjo prie išvados, kad lietuviškos spaudos
draudimas atgaline data negalioja. Todėl 1870 m. rugsėjį buvo leista išparduoti su
cenzūros leidimu išspausdintas maldaknyges. Todėl apie dešimtmetį buvo galima
legaliai įsigyti maldaknygių nebijant jokių bausmių. Be to, Mažojoje Lietuvoje
spausdinamose knygose pradėta žymėti, kad spausdinta Vilniuje, leidus cenzūrai.
Iš pradžių kontrafakcinių leidinių persekiotojai neatpažindavo.6
Dar tebevykstant vyskupo M. Valančiaus pirmajai knygnešystės bylai, 1871 m.
vasario mėn. Kauno gubernijos žandarmerijos viršininkas pranešė Vilniaus generalgubernatoriui, kad Ukmergės apskrityje pastebėta daug asmenų, kurie nešioja po
kaimus ir platina lietuviškas ir lenkiškas knygas. Šiemet, t. y. iki 1871 m. vasario
10 d., jau atimta 119 knygų. Vasario 5 (17) d. iš Užpålių valsčiaus valstiečio Kazio
Čeponio atimtos 49 lietuviškos ir lenkiškos knygos, kurias jis atsiėmė iš Utenõs
pašto, turėdamas Kamajų kunigų Juozapo Gauduševičiaus ir Juozapo Lukavičiaus
įgaliojimus. Žandarmerijos žiniomis, minėti kunigai ir anksčiau parsisiųsdavo paštu
po 100 ir daugiau knygų. Dėl galimos prekybos lietuviškomis knygomis žandarmerijos viršininkas Ukmergºs ir Kauno
apskritims nurodęs jo pavaldiems žan- 4 1855 m. Kamajų mokyklos mokinių sąrašas, Lietuvos
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1671,
darų puskarininkiams budriai stebėti
ap. 4, b. 74.
prekiautojus knygomis, škaplierininkus, 5 Parapinių mokyklų mokinių statistika, Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių
taip pat kunigus ir jų tarnus. Iš atimtų
skyrius (toliau – LMAVB RS), f. 12–3072, l. 1.
knygų 15 pasiųsta Kauno gubernatoriui, 6 Merkys V. Knygnešių laikai, Vilnius, 1994, p. 67–76.
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o kitos – Ukmergės apskrities ispravnikui (viršininkui).7 Vilniaus generalgubernatorius pasiteiravo Kauno gubernatoriaus, koks išleistas potvarkis tuo reikalu.
Ukmergės ispravnikas jam atsiųstas knygas persiuntė Zarasÿ apskr. viršininkui. Tai buvo 2 pavadinimų 5 egz. lietuviškų maldaknygių ir 71 lenkiška
knyga. Kun. J. Gauduševičius paaiškinęs, kad knygos į Utenos paštą atsiųstos
iš Vilniaus, Zavadskio knygyno. Tyrimas užsitęsė. Tiktai 1872 m. gegužės mėn.
cenzorius atsakė, jog visos atimtos iš K. Čeponio knygos cenzūros leistos. Kauno
gubernatoriaus grąžinti cenzūros leistas, bet žandaro atimtas knygas 1872 m. rudens
pradžioje prašė ne tik kun. J. Lukavičius, bet ir vyskupas Motiejus Valančius.
Pagaliau 1872 m. rugsėjo 24 (spalio 6) d. pranešta, kad knygos pasiųstos policijos
nuovados viršininkui grąžinti kunigams.8 Lenkiškų knygų pavadinimų nėra. Todėl
neaišku, ar tai buvo platinti skirtos maldaknygės, ar knygos kunigų bibliotekoms.
Galima priminti, kad 1876 m., kilus bylai dėl Panemunºlio klebono kun. Jono
Katelės švietėjiškos veiklos, Kamajų klebonija krėsta net du kartus. Atimtas sąsiuvinis
su lenkiškomis ir lietuviškomis eilėmis. Jame buvo ir 1851 m. J. Gauduševičiaus
sukurta pasakėčia Žmogus yr Lawas.9
1871 m. kovo 10 (22) d. Kamajuose per mugę žandarai iš Rozalijos Boguslauskienės, Igno Starkaus ir Antano Tervydžio atėmė 93 lietuviškas ir lenkiškas
knygas. Visi turėjo Ševelio Noimano ir Felikso Zavadskio sąskaitas, liudijančias,
kad knygos įsigytos legaliai.10 Atimtos lenkiškos knygos liudytų, jog senesni Kamajų parapijos gyventojai dar melsdavosi iš lenkiškų maldaknygių.
1883 m. kovo 3 (15) d. per mugę Kamajuose į šį miestelį buvo atsiųsti
net 3 žandarai. Iš pasiųstų šnipų žandarai sužinojo, kad vienas asmuo iš šienu
prikimšto maišelio slapta pardavinėja knygas. Žandarai, paėmę policininką ir
dar 3 liudininkus, nuskubėjo pas nurodytą asmenį. Tai buvo jau 1871 žandarų
terorizuotas Ignas Starkus iš Kriaunÿ valsčiaus. Šiene persekiotojai rado maišą
su 56 lietuviškomis ir lenkiškomis knygomis. Iš to maišo ištraukti 56 vienetai
knygų, tarp kurių 18 pavadinimų 48 egz. lietuviškų, o kitos lenkiškos. Lietuviškos
knygos daugiausia religinės, tačiau buvo ir M. Brundzos Lamentorius lietuviškas
(3 egz.), S. J. Dovydaičio Šiaulėniškis senelis (1 egz.) ir Lietuviškas kalendorius ant
meto 1883 (7 egz.). Žandaras rašė, kad visose knygose pažymėta, jog cenzūros
leistos, spausdintos Vilniuje 1860–1864 m., tačiau kai kurios iš jų esančios naujos.
Knygos pasiųstos Kauno gubernatoriui.11
Kauno gubernatorius 24 knygas (po 1 egz.) pasiuntė Vilniaus atskirajam
cenzoriui. Šis nustatė, kad 12 pavadinimų lietuviški leidiniai uždrausti, nes 7 1871 02 15 Kauno gub. žandarmerijos viršininko
raštas Vilniaus generalgubernatoriui, LVIA, f. 378,
spausdinti užsienyje, 5 anksčiau cenPS, 1871, b. 36, l. 3–4.
zūros buvę leisti bet vėliau uždrausti, 8 K. Čeponio byla, Kauno apskr. archyvas, f. 50, ap. 2,
likusios 7 knygos, tarp jų viena lietu- 9 b. 54, l. 1–12.
Biržiška V. Prie slaptų mokyklų istorijos Lietuvoje,
viška ir 5 lenkiškos, cenzūros leistos.12
Mokykla ir gyvenimas, 1921, nr. 4, p. 11–12.
10
Merkys V. Draudžiamosios ..., p. 38, nr. 105, p. 360,
Dar norisi priminti, kad Rozanr. 1978.
lija Boguslauskienė 1892 m. gyveno 11 1883 03 19 Kauno gub. žandarmerijos viršininko
raštas Vilniaus generalgubernatoriui, LVIA, f. 378,
Anykščiuosê. Iš jos 1892 m. liepą poPS, 1883, b. 49, l. 12–13.
licija atėmė 30 egz. įvairių pavadinimų 12 1883 05 03 Vilniaus atskirojo cenzoriaus raštas
lietuviškų leidinių. Tarp atimtų buvo
Kauno gub., LVIA, f. 1242, ap. 1, b. 50, l. 108.
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laikraščio Šviesa 1890 m. nr. 6, 7 ir kalendorius 1892-iems metams. Kauno gubernatorius siūlė R. Boguslauskienei skirti 1 mėn. arešto. Suabejota, ar kalendoriuje
nėra antivyriausybinių rašinių. Byla perduota žandarmerijai, kuri ją nutraukė.
Todėl 1893 m. vasario 27 (kovo 11) d. Vilniaus generalgubernatorius administracine tvarka R. Baguslauskienę nubaudė vienu mėnesiu arešto policijos areštinėje.13
1890 m. vasario mėn. Rokiškio 4-os policijos nuovados viršininkas sulaikė prie bažnyčios pardavinėjantį škaplierius ir knygas Konstantiną Narkevičių,
tada gyvenusį Kúosių kaime, Rokiškio vls. Atimtos 58 lietuviškos knygos ir 15
lietuviškų spausdintų lapų. Kokie tai lapai ir knygų pavadinimai – nenurodyta.
K. Narkevičius teigė spaudinius pirkęs Rokiškyje iš nepažįstamo asmens. Cenzorius pranešė, kad 11-os pavadinimų lietuviškos knygos ir visi spausdinti lapai
uždrausti. Kauno gubernatorius Vilniaus generalgubernatoriui apie bausmės skyrimą
K. Narkevičiui, be kitko, rašė:
„Turint omenyje, kad jis neturi konkrečių užsiėmimų, yra tvirtas pagrindas manyti, kad
ta prekyba yra svarbiausias pragyvenimo lėšų šaltinis, aš iš savo pusės siūlyčiau Narkevičių už neleistinų vartoti knygų platinimą dėl jo neturtingumo areštuoti du mėnesius
policijos areštinėje.“14
Vilniaus generalgubernatorius siūlomą bausmę skyrė. Ją teko atlikti Rokiškio
areštinėje. Pats K. Narkevičius teigė, kad jam grėsė tremtis, tačiau gelbėjo Salÿ
kun. Vincentas Kušleika ir Kamajų klebonas kun. J. Gauduševičius.15 Gal tada
tarp atimtų knygų buvo valdžią piktinančių.
1898 m. Kauno gubernatorius pranešė generalgubernatoriui, kad iš K. Narkevičiaus atimti 2 neantivyriausybiniai lietuviški kalendoriai. Teigė, kad nepastebėtas, jog anksčiau būtų platinęs uždraustą spaudą. Siūlė skirti dvi paras arešto
policijos areštinėje. Tokiai nuomonei caro vietininkas pritarė.16 Taigi nei Kauno
gubernatoriaus, nei Vilniaus generalgubernatoriaus raštinės netikrino, ar K. Narkevičius anksčiau nebuvo baustas.
K. Narkevičius gimė 1860 gruodžio 19 (31) Byl¸nų kaime, Viešintÿ parapijoje. Skaityti iš maldaknygės išmokė tėvas, rašyti neišmoko. Paaugęs vieną žiemą
mokė vaikus skaityti, šiek tiek užsidirbo, dar pridėjo tėvas, ir jaunuolis, nuvykęs
į Kùpiškį, iš Majausko nusipirko keliolika knygų, kurias išplatino Viešintų parapijoje. Taip tapo knygnešiu. Pastebėjęs, kad kaimynai į jį žiūri įtariai, išsikėlė į
Kúosių kaimą.
Vėliau knygų imdavo iš Kauno, tačiau žinojo tik platintojų vardus. Dar
po kurio laiko spaudą jam į namus
atgabendavo knygnešys iš Pånevėžio 13 Susirašinėjimas dėl R. Baguslauskienės, LMAVB,
Jonas Vikiras. Iš jo nemažai spaudos 14 mf. 703.3, d. 2, l. 276–278, 307.
1890 01 01 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
imdavo šie platintojai: Juozapas Gylys
generalgubernatoriui ir šio atsakymas, LVIA, f. 378,
iš Kriaunÿ miestelio, Ignas Starkus iš 15 PS, 1890, b. 18, l. 41–43.
K. Narkevičiaus atsiminimai, 1929 m. užrašyti
Buniùškių kaimo (Kriaunų parapija),
Kazio S a b a l i o , LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 109,
l. 33–37.
Izidorius Šinkūnas iš Bajõriškių kaimo
16
1898 04 28 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
(Jūžintÿ parapija), Juozas Marcinkevigeneralgubernatoriui ir šio atsakymas, LVIA, f. 378,
čius iš Aknystõs (dabar Latvija) paraPS, 1898, b. 11, l. 70–71.
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pijos, Juozas Kavaliauskas iš Vyžuonºlių kaimo (Čedasÿ parapija), Juozas Zlotkus
iš Nork¿nų kaimo (Utenõs parapija), Povilas Juška iš Šventeročiaus (Vyžuonÿ
parapija) ir kiti. Siekdamas kuo daugiau išplatinti spaudos, ją parduodavo pigiai,
stengdavosi nuo kiekvieno rublio uždirbti po 5 kapeikas. Turėjo įvairių nuotykių.
1883 ar 1884 m. Sålako apylinkėje pateko į uriadniko (policijos punkto vedėjo) rankas. Policininkas Salake perdavė dešimtininkui saugoti. Naktį, kai sargas
užmigo, pabėgo palikęs 40 rublių kainavusias knygas.
„Apie 1885 m. su maišu knygų susitikau Kavãrsko uriadniką. Šis apžiūrėjo maišo turinį
ir sako: „Gali eiti prie bažnyčios ir drąsiai knygas pardavinėti, aš tenai nepasirodysiu.“
Vėliau sužinojo, kad tas uriadnikas buvo lietuvis Matuliauskas iš Taraµdžių
kaimo, Kamajų vls.
Trečią kartą uriadnikui į rankas K. Narkevičius pateko Užpåliuose, bet už
10 rublių išsipirko, atgavo ir visas knygas.
Ketvirtą kartą žandaras K. Narkevičių su knygomis sulaikė Anykščiuose
ir perdavė pristavui. Ėmė prašytis, kad paleistų. Šis pasiūlė duoti 10 rublių ir
pristatyti tokį pat skaičių rusiškų ir lenkiškų knygų. Tokiomis sąlygomis pažadėjo
paleisti ir grąžinti lietuviškas knygas. Surinkęs iš prekiautojų tiek pat rusiškų ir
lenkiškų knygų, jas nunešė į nuovadą ir išėjo su savo nešuliu.
Veµžiuose, palei Panevėžį, uriadnikas buvęs geras, leisdavęs knygas pardavinėti, tačiau reikėdavę šiek tiek atsilyginti.
Kai atliko jau minėtą 2 mėnesių arešto bausmę Zarasuosê, ten valgyti
neduodavo, o mokėdavo maistpinigius po 6 kapeikas dienai. Valgio nusipirkti
neišleisdavo. Sargas už 6 kapeikas atnešdavo maisto, neverto nė 2 kapeikų. Zarasų kalėjime ilgai sirgo, nes šimtininkas, varydamas etapu į Zarasų kalėjimą iš
Rokiškio, Sùvieko miestelyje pasigėrė ir jį žiauriai sumušė.
Kartą knygnešys pateko į Skåpiškio uriadniko Ščiurovo rankas. Tada turėjo
10 kalendorių, kuriuose buvo rusų valdžią pašiepiančių eilių. Išsipirko už 100 rublių.
Paskutinį kartą įkliuvo 1898 m., apie tai jau minėta anksčiau.
Lietuvos Respublikos metais jis gyveno Kamajuose. 1928 m. Kamajų valsčiaus
taryba tą miestelio gatvę, kurioje buvęs knygnešys gyveno, pavadino Konstantino
Narkevičiaus vardu. Mirė 1946 m. kovo 3 d. Palaidotas Kamajų kapinėse.17
1894 m. Kauno gubernatorius pranešė Vilniaus generalgubernatoriui, kad
Zarasų apskr. ispravnikas atsiuntęs 34 lietuviškas knygas. 32 knygos atimtos per
kratą iš Panemunėlio vls. Viliÿ kaimo valstietės Emilijos Pranckūnienės (Franckūnienės), o kitos dvi – iš Panemunėlio dvare gyvenusio Kazimiero Šukio.
E. Pranckūnienė pasakė, kad knygas kelioms dienoms pas ją paliko K. Šukys.
Šis kvočiamas prisipažino, kad visos 34 lietuviškos knygos yra jo. Nustatyta, kad
E. Pranckūnienė su vyru gyvena savo ūkyje Viliuose, o K. Šukys jokio turto ir
nuolatinės gyvenamosios vietos neturi. Kauno gubernatorius teikė E. Pranckūnienės nebausti, o K. Šukiui skirti vieną mėnesį arešto policijos areštinėje, 17 Žr. 15 nuorodą.
18
1894 04 02 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
Vilniaus generalgubernatorius tokiam
generalgubernatoriui ir jo atsakymas, LMAVB,
mf. 703.3, d. 3, l. 399, 401.
siūlymui pritarė.18
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Juozas Otonas Širvydas rašė, kad K. Šukys gyveno prisiglaudęs buvusioje
Panemunėlio dvaro spirito varykloje. Tiktai nurodo kitą jo vardą – Aleksandras.
Tikėtina, kad Šukys galėjo turėti du vardus arba J. O. Širvydas apsiriko. K. Šukys
buvęs siuvėjas, jau pusiau aklas. Spaudos jam atgabendavęs Jonas Matuzas nuo
Lôduvėnų. K. Šukys buvęs tos spaudos „išdalintoju į Kamajus, Jūžintus, Rokiškį,
Obelius, Kupiškį, Pandėlį ir kitur. Čia pereidavo daug keliautojų, „vengrų“, kurie su
aukštais maišeliais ant kupros vaikščiodavo po kaimus ir pardavinėdavo knygas, paimtas
iš Šukio.“ Jo biografinių duomenų aptikti nepavyko.19
1897 m. kovo mėn. Kretingõs muitinė iš Kamajų gyventojo Antano Smolskio
atėmė vieną seną lietuvišką maldaknygę. Rodos, kad už tai jis baustas nebuvo.20
Tikėtina, kad tą maldaknygę jis buvo pasiėmęs vykdamas į Mažąją Lietuvą. Apie
šį knygnešį šiek tiek žinių pateikia jau minėtas J. O. Širvydas. A. Smolskis buvęs dailidė, priklausęs tretininkams. Jis pirmasis Kamajuose pasistatė trijų aukštų
medinį namą. Išplatino daug lietuviškos spaudos. Raštus slėpdavo pas pažįstamas
tretininkes. Platino daugiausia religinę literatūrą, bet pasitaikydavo ir pasaulietinių
leidinių. Per jį Kamajų apylinkėse paplito Petro Vileišio išversta ir 1897 m. išspausdinta Konstancijos Skirmuntaitės Istorija Lietuvos. Buvo kalbama, kad A. Smolskis
slapta toli išvykdavo, o po to į Kamajus atvykdavo žmonės su knygomis. Vėliau
išsikėlė į Samãros guberniją, kur pas lietuvį kunigą dirbo zakristijonu.21
Jau minėtas J. O. Širvydas nurodo, kad Kamajuose šalia Antano Smolskio
gyveno Jonas Čerškus (Čerskis). Jis irgi buvo tretininkas. J. Čerškaus dėdė buvo
kunigas Konstantinas Pesliakas. Jis 1863 m. Panemùnyje perskaitė sukilėlių atsišaukimą. Karo lauko teismo konfirmuotu nuosprendžiu K. Pesliakui atimta kunigystė
ir 12-ai metų ištremtas katorgos darbams. 1885 m. jam leista išvykti į užsienį be
teisės kada nors grįžti į Rusijos imperiją. Apsigyvenęs Krókuvoje parūpindavo
lietuviškos ir lenkiškos spaudos, kurią paimdavo atvykęs jo sūnėnas J. Čerškus.
Buvęs linksmo būdo. Bene tas pats Jonas Čerškus (Черский) 1888 m. pabaigoje
Prîekulės geležinkelio stotyje (dabar Latvijoje) į bagažą atidavė 2 lagaminus. Budrūs
pareigūnai juos patikrino ir rado 1687 lietuviškus, taip pat 6 lenkiškus leidinius.
Tarp atimtos spaudos buvo ir 4 egz. legaliai išleistų Antano Juškos dainų, tačiau
uždraustų platinti Lietuvoje.22 A. Čerškus pabėgo ir liko nesurastas. J. Čerškus
gimė apie 1861 m. 1929 m. jam paskirtas valstybinė 50 Lt mėnesinė pensija. Jo
pensijos bylos rasti nepavyko. Lieka neaišku, kaip J. Čerškui pavyko išsislapstyti.
Valdžia bausdavo ne tik lietuviškos spaudos platintojus, bet ir jos skaitytojus.
Kamajų valsčiaus Laukagaliÿ kaimo gyventojui Anuprui Bogdanui iš Amerikos per
Dusetÿ paštą buvo pasiųstas laiškas su lietuvišku laikraščiu. 1898 m. kovo 12 (24) d.
laiškas pašte sulaikytas, perduotas žandarmerijai. A. Bogdano namuose padaryta
krata. Rasta viena lietuviška neutralaus turinio knygelė. Kauno gubernatoriaus
teikimu Vilniaus generalgubernatorius
jį nubaudė 3 dienomis arešto policijos 19 Širvydas J. O Iš mūsų knygos kovų fronto,
Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotės
areštinėje. Kauno gubernatoriaus pranesukaktuvės, 2 leid., Filadelfija, [1929], p. 267–268.
šimo laiške gautas laikraštis neminimas, 20 Merkys V. Draudžiamosios..., p. 353, nr. 353.
o tik per kratą rastas leidinėlis.23 Tai ir 21 Širvydas J. O. Min. str., p. 270–271.
22
Ten pat, p. 271; Merkys V. Draudžiamosios..., p. 92,
visi Kamajų valsčiuje oficialiai sulaikyti
nr. 395.
23
asmenys su lietuviška spauda.
Merkys V. Draudžiamosios..., p. 71, nr. 265.
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Neįkliuvę ir nebausti lietuviškos
spaudos platintojai. Kaip matėme iš
Konstantino Narkevičiaus pavyzdžio,
ne visiems įkliuvusiems su lietuviška
spauda būdavo sudaromos bylos. Kartais pavykdavo išsipirkti. Pasitaikydavo
policininkų, kurie uoliai nepersekiojo
lietuvių spaudos platintojų. Iš paskelbtų
žinių spaudoje, pensininkų bylų galima
įsitikinti, kad nemaža dalis lietuviškos
spaudos platintojų ir jos laikytojų (skaitytojų) liko neįkliuvę valdžios pareigūnams. Natūralu, kad dalies knygnešių
pavardės liko užmirštos.
Apie 1883 m. lietuvišką draudžiamą spaudą pradėjo platinti Kamajų
valsčiaus Minči¿nų kaimo gyventojas
Juozapas Balbata. Jis lietuviškus raštus
platino Kamajų, Jūžintų, Skapiškio, Dusetų, Zarasų, Salako, Užpalių ir kitose
parapijose.
Juozapas Balbata gimė 1852 m.
Minčiūnų kaime, Kamajų vls. (Rokiškio apskr.). Ten gyveno iki mirties
(1940 m. kovo mėn.). J. Balbata buvo
augalotas, stipraus sudėjimo, kalbus,
tvirto būdo.
Jo seneliai buvo atbėgę iš Tau
rågnų, nes baudžiavos laikais to dvaro
valdytojas žiauriai elgėsi su valstiečiais. Knygnešys Juozapas Balbata
Du Balbatos pabėgę pas Gùdiškio dvarininką Salmanavičių, kuris juos priėmęs kaip savo baudžiauninkus: vieną įkurdinęs Laukagaliuosê, kitą – Minči¿nuose, Kamajų valsčiuje. Iš Minčiūnų Balbatos
ir kilo Juozapas Balbata.
Jis anksti išmoko skaityti ir mūrininko amato. Išgirdęs, kad leidžiamos
lietuviškos knygos ir laikraščiai, nuvyko tokios spaudos atsivežti iš Panevėžio.
Spaudos prisipirkdavo iš to miesto škaplierininkų. Iš J. Balbatos spaudos imdavo
ir Kamajų knygnešiai: Konstantinas Narkevičius, Juozas Pavarotnikas ir kiti.
Kartą apie 1891 m. Panevėžio geležinkelio stotyje jam lipant į vagoną, atsijuosė diržas ir iš užančio pabiro knygos. Matyt, žmones stebėjęs policininkas
pribėgo prie J. Balbatos, liepė surinkti visas knygas ir eiti su juo. Einant siaura
Panevėžio gatvele J. Balbata policininkui pasiūlęs kelis sidabrinius rublius. Šis
liepęs mauti po velnių, bet kita gatve, kad nepamatytų pristavas. Taip už kyšį
ištrūkęs su visomis knygomis.
Kun. Pranciškus Žadeikis paliudijo:
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J. Balbatos antkapinis paminklas (kairėje) ir jo

Balbatos mūrytos koplyčios nugarinė

pastatyta koplyčia Minčiūnų k. kapinaitėse.

pusė, rodanti mūrininko meistriškumą.

Aloyzo Petrašiūno nuotr. 2013 07 24

Minčiūnų k. kapinaitės. A. Petrašiūno
nuotr. 2013 07 24

„Būdamas vikaru Kamajuose nuo 1893
iki 1903 metų gaudavau iš užsienio per
Juozapą Balbatą visus lietuviškus laikraščius ir knygas.“24
Regis, kad Kamajų apylinkes
pasiekdavo ir Panemunėlio parapijoje
gyvenęs knygnešys Juozas Pavarotnikas. Jis gimė apie 1871 m. Sulaukęs 16 metų, paragintas Panemunėlio
klebono Jono Katelės, pradėjo platinti
draudžiamą lietuvišką spaudą, kurios
gaudavo per minėtą kleboną. Spaudą
atgabendavo Juozas Matuzas nuo Lyduvėnų ir padėdavo sutartoje vietoje,
miške netoli Panemunėlio. Bendradarbiavo su J. O. Širvydu. Vėliau apsiJėzaus Nazariečio skulptūra koplyčios bokštelyje.
Minčiūnų k. kapinaitės. A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 24

24

LMAVB RS, f. 12–2796 (K. Paunksnio straipsnis
apie J. Balbatą); LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 11,
l. 26 (J. Balbatos pensijos byla).
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Knygnešio J. Pavarotniko šeimos antkapinis

sėdi – Juozas, žmona Anelija Pavarotnikienė

paminklas Kamajų mstl. kapinėse.

(Žliubaitė); stovi – sūnūs Pranas ir Juozas.

A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 14

Iš Kamajų seniūnijos archyvo

gyveno Kamajuose. Dalyvavo 1905–1907 m. revoliucijos įvykiuose. 1927 m. dar
turėjo nemažai draudžiamojo laiko spaudos. Kadangi buvo socialdemokratinių
pažiūrų, bijodamas persekiojimų, dalį senosios socialdemokratų leistos spaudos
pats sunaikino. Nuo 1929 m. gruodžio mėn. jam paskirta 30 Lt mėnesinė pensija.
Lietuvos Respublikos metais viena Kamajų gatvė pavadinta J. Pavarotniko vardu.
Mirė 1940 m. kovo 26 d. Kamajuose.25
Tarp draudžiamos spaudos platintojų buvo ir Kamajų valsčiaus Že¤mių
kaimo gyventojai Jonas Jurkštas ir Jonas Tuskenis. J. Jurkštas gimė 1879 m. spalio 12 (22) d. Spaudą pradėjo platinti apie 1896 m. Lietuviškų raštų gaudavo iš
Panemunėlio klebono Jono Katelės.
J Tuskenis gimė apie 1867 m. 1899–1902 m. jam spaudos į namus atveždavo Jonas Matuzas.26
Apie 1883 m. Kamajuose pradėjo vargonininkauti iš tos parapijos kilęs
jaunuolis Izidorius Matuzonis. Jo nekrologe nurodoma, kad vargonininkaudamas
užmegzdavo ryšius su knygnešiais ir iš
25
Mickis M. Iš Kamajų apylinkės, Knygnešys, Kaunas,
jų imdavo spaudos. Konkrečių duome1928, t. 2, p. 103–104; Kriukelis P. Kamajai faktų
nų apie jo veiklą Kamajuose nepavyko
šviesoje, Lietuvos žinios, 1935, bal. 5, nr. 79, p. 6.
aptikti. Nurodoma, kad gimė 1865 m. 26 Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir
daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, nr. 1975, 5192.
Kamajuose, mirė 1944 m. sausio 14 d. 27 Mažylis P. A. a. Izidorius Matuzonis, Naujosios
Rokiškyje.27
Biržų žinios, 1944, geg. 6, nr. 17.
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„Kamajų“ monografijoje skelbiamuose vargonininko Petro Vinkšnelio prisiminimuose rašoma, kad dar 1901 m. Kamajuose susibūrė jaunimo kuopelė, kuri
rūpinosi kultūrine veikla, stengėsi įsigyti lietuviškos spaudos ir ją skaityti. Kartą
(apie 1902 ar 1903 m. vasarą) lietuviškos spaudos į Kamajus P. Vinkšneliui buvo
atnešęs ir Jeµgavos gimnazistas Juozas Paknys, paskutinis nepriklausomybės laikų
Lietuvos banko valdytojas. Jis lietuvišką spaudą plačiai platindavo per atostogas.
Nors Kamajų valsčiuje su draudžiama lietuviška spauda įkliuvo palyginti
nedaug žmonių, tačiau lietuviški raštai toje apylinkėje buvo plačiai paplitę. Dar
1900 m. Jurgis Smalstys-Smolskis apie Kamajų parapiją rašė:
„Seniaus pas retą ūkininką nerasdavai kalendoriaus ar kokio numerio laikraščio, ar kokios
kitos knygutės apie bites, mėšlus ir kitus ūkininkystės dalykus. <...>Buvo keli tam tikri
vyrai, kurie per metus po keletą sykių važiuodavo į Prūsus ir vežimais veždavo paveikslus
ir knygas dvasiškos ir svietiškos įtalpos.“28
Deja, šių knygvežių pavardės liko užmarštyje.
Lietuviškų atsišaukimų platinimas. Siekiant suaktyvinti tautinį judėjimą
nuo 1890 m. Mažojoje Lietuvoje varpininkai pradėjo spausdinti atsišaukimus.
Pirmą kartą atsišaukimą Lietuviai ir lietuvaitės! 1900 m. liepos 2 d. į parduotuvę
Salosê atsinešė valstietis Jonas Šlapelis, gyvenęs Gaµsiškių k. (Kupiškio r.). Sakėsi
atsišaukimą radęs eidamas keliu nuo Skåpiškio. Jam byla nutraukta.29
1900 m. rugpjūčio 6 (18) d. Kamajuose buvo rasti išklijuoti 7 egz. Jono
Biliūno parengto atsišaukimo Lietuviai ir lietuvaitės! Valdžios pareigūnų pastangos
surasti kaltininkus vaizdžiai aprašytos lietuvių spaudoje.
„Kamajų uriadnikas, pamatęs kuopą žmonių (tarp jų buvo ir žydų) vidury miestelio skaitant ant stulpo prilipintą popierių, parašytą lietuviškai, labai nusigando, žmones nuvaikė,
o negalėdamas nuplėšti popieriaus, išsirovė visą šulą ir parsivilko jį į savo butą. Paskui,
užsėdęs ant arklio, taip smagiai lakstė į visas puses, kad net arklį apsargdino. Atradęs
vieną atsišaukimą, prilipintą prie kryžiaus, nedrįso drėkst be klebono leidimo; klebonas
leido ir atėjusi uriadniko pati su vandeniu nuplovė.
Uriadnikas tuoj davė žinią ir Rokiškio pristavui Bielinskiui; ir tas atlėkė į Kamajus
ir ėmėsi darbo. Negailėjo žmogus nei sveikatos, nei pinigų: pažadėjo kiekvienam duoti po
rublį, jei tik kas suteiks kokias žinias apie lipintojus. Už pinigą viską galima gaut – ir
pristavas gavo: tuoj atsirado keli žydeliai, kurie matę naktį per miestelį važiuojant ant
dviračių du nepažįstamus žmones; vienas žydelis net matęs atsišaukimus lipinant.
– Niu, ką tu čia dirbi? – paklausiau aš. – O jis kad šoks ant manęs su tokiu
dideliu peiliu, – pasakojo žydelis, tikėdamasis gauti rubliuką.
Užteko Bielinskiui tokių žinių; pasisamdė arklį, pasisodino vieną žydelį – liudytoją,
kuris daugiausia melavo, ir ėmė vytis lipintojus. Žydelis mat parodė ir link kur nuvažiavo
tie lipintojai. Vijosi iki Utenos (5 mylias), bet nieko nepavijo. <...>
Trečią dieną po atsišaukimų atsiradimo atvažiavo į Kamajus Zarasų tardytojas ir
žandarai. Šnipinėjo, uostinėjo, bet nieko
28
Jurgis Galinis [Jurgis Smalstys-Smolskis]. Zaranesusekė. Iškrėtė pas tuos, kurie dviračius
sų pav., Kamajai, Ūkininkas, 1900, nr. 2, p. 25.
turėjo – nieko nerado. Pagaliau pasamdė 29 Merkys V. Draudžiamosios..., p. 382, nr. 2115.
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Atsišaukimo „Kas
turi ausis teklauso“
faksimilė

šnipukus, kad stebėtų, kas ant dviračio per miestelį važiuoja: didesniuose sodžiuose pastatė
tam tikras sargybas...“30
Yra nuoroda, kad ir 1900 m. rugpjūčio 22 (rugsėjo 4) d. Kamajuose vėl
buvo rasti išklijuoti atsišaukimai, tačiau, supainiojus dienas, galėjo būti žinia apie
tuos pačius rugpjūčio 6 (18) d. rastus atsišaukimus.
Kitais, 1901, metais birželio 24 d. (per Jonines) Kamajuose ir kelyje į Rokiškį buvo rasti Kazio Griniaus atsišaukimo Kas turi ausis teklauso! 6 egz. Šį kartą
policija elgėsi ramiau. Kai kurie atsišaukimai išliko nenuplėšti iki 10 valandos.
Žinoma, ir šiuo atveju nenustačius kaltininkų, byla buvo nutraukta.31 Po pertraukos
lietuviški atsišaukimai Kamajuose vėl buvo platinami 1904 m. jau po lietuviškos
spaudos draudimo panaikinimo.
Keletas žodžių apie slaptą mokymą. Kadangi katalikų dvasininkų paraginti
lietuviai atmetė prievarta brukamas lietuviškiems raštams rusiškas raides, reikėjo rūpintis išmokti bent lietuviškai
30
Atsišaukimai. Kamajai, Varpas, 1901, nr. 10, p. 95.
skaityti lotyniškomis raidėmis. Ki31
Ten pat; M e r k y s V. Draudžiamosios..., p. 494,
taip nebūtų galėjusi plisti užsienyje
nr. 3037, 3040; p. 498, nr. 3071.
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leidžiama lietuviška spauda. Žinoma, kad Kamajų valsčiuje draudžiami lietuviški
leidiniai buvo plačiai paplitę. Tai netiesiogiai liudytų, kad nemaža dalis Kamajų
gyventojų mokėjo skaityti gimtąja kalba.
Valdinėje mokykloje mokiniai lietuviškai skaityti negalėjo išmokti. Net tikybą lietuviškai leista dėstyti tiktai pirmus mokymosi metus. Valstiečiai lietuviškai
skaityti savo atžalas pamokydavo namuose arba steigdavo slaptas mokyklėles ir
samdydavo mokytoją, vadinamą daraktoriumi. Beje, rusų valdžia Kamajų valsčiuje
nesusekė nė vienos slaptos mokyklos. Apie jas beveik nėra žinių ir spaudoje.
Šiaulių Aušros muziejus 1936 m. buvo išplatinęs daraktorių anketas, kurias daugiausia užpildė pradžios mokyklų mokytojai. Tačiau ir jose žinių apie Kamajų
valsčiaus daraktorius nėra.

Kunigų, kovotojų su caro valdžia, bylos
Jau minėta, kad nuo 1871 m. Kamajų kunigai J. Gauduševičius ir J. Lukavičius užsisakydavo iš Vilniaus knygynų lietuviškų religinių knygų, išspausdintų
cenzūrai leidus iki lietuviškos spaudos uždraudimo. Be to, kunigai priešindavosi
įvairiomis priedangomis stačiatikybės brukimui tarp katalikų, stengdavosi tikybą
dėstyti mokinių gimtąja kalba. Blaiviau mąstantys mokytojai rusai prie kunigų
dėl tikybos dėstymo nesikabinėdavo. Čia norėtume plačiau paminėti kunigų Domininko Tumėno ir Jono Juozapaičio bylas.
Kun. Domininko Tumėno byla. 1884 m. vasarą į Kamajus į pirmą tarnybą
vikaru paskirtas kun. D. Tumėnas. 1888 m. kovo mėn. Kauno gubernijos žandarmerijos viršininkas apie kun. D. Tumėną Vilniaus generalgubernatoriui pasiuntė
slaptą pranešimą, jog. Kamajų vikaras kun. D. Tumėnas, kalėdodamas parapiją,
Pamėlio vienkiemyje, valstiečio Vėlučio namuose, sunaikinęs visus paveikslus su
rusiškais užrašais, tarp jų caro ir carienės portretus. Tam pačiam kunigui paliepus,
bažnyčios tarnas Smolskis Kamajuose, valstiečio Konstantino Džiugelio namuose,
nukabinęs nuo sienos paveikslus su rusiškais užrašais, jiems išbadęs akis, o paskui sunaikinęs. Panašūs gandai žandarmeriją pasiekdavę ir anksčiau, tačiau kaltės
įrodyti nepavykdavę. Įsakęs savo padėjėjui Zarasų apskr. padaryti kratas Vėlučio
ir K. Džiugelio namuose. Per kratą vieno valstiečio namuose rasti suplėšyti rusiški
paveikslai ir dviejų kabojusių sienoje paveikslų rėmai. Tardomas valstietis nieko
konkretaus nepasakęs, tačiau čia stovėjusi jo motina žemaitiškai išdrožusi: „Kvaily
tu, kodėl nesunaikinai ir tų paveikslų dalių, kaip caro ir carienės portretų?“
Gal žandaras šiek tiek suprato lietuviškai, o gal jam tai išvertė į kratą pakviesti liudininkai. Tie žodžiai žandarui tapo svariu įrodymu. Kun. D. Tumėnas
kardomajam areštui uždaromas į Zarasų kalėjimą.32
Kilus tokiam kaltinimui vyskupas paprašė Kauno gubernatoriaus sutikimo
dėl pablogėjusios sveikatos kun. D. Tumėną iš Kamajų perkelti poilsiui į Viekšniÿ
altariją. Kauno gubernatorius pakartojo jau minėtus kaltinimus kun. D. Tumėnui
ir siūlė palikti jį Kamajuose.33 Aišku,
32
tokiam siūlymui buvo pritarta.
1888 03 11 (gavimo data) Kauno gub. žandarmerijos viršininko raštas Vilniaus generalgubernatoriui,
Gal vikaro kun. D. Tumėno sanLVIA, f. 378, PS, 1888, b. 35, l. 1–2.
tykiai su klebonu buvo ne per geriausi. 33 1888 03 31 Kauno gub. raštas Vilniaus generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, PS, 1888, b. 417, l. 68.
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rą D. Tumėną ypač gerbė. Gal žmonės manė, jog kun. D. Tumėną galėjo įskųsti
pats klebonas, todėl nusiuntė prašymą generalgubernatoriui, kuriame rašė, kad
klebonas nori pašalinti jam neįtikusį vikarą kun. D. Tumėną, kuris niekuo nesąs
kaltas. 1887 m. antrąją Kalėdų dieną pas kleboną atostogavęs sūnėnas diakonas Jonas
Gaudėšius pasakęs lietuviškai pamokslą. Jame, be kitko, paraginęs žmones nelaikyti
rusiškų paveikslų ir medalikėlių, išbaręs parapijiečius, per adventą dalyvavusius
latvio vestuvėse, taip pat Kólainių stačiatikių dvasininko žmonos laidotuvėse.34
Pareikalauta, kad žandarmerija prašyme nurodytą teiginį dėl diakono J. Gaudėšiaus pasakyto pamokslo ištirtų. Kauno gubernijos žandarmerijos viršininkas
pranešė, kad dėl J. Gaudėšiaus pasakyto pamokslo žinios teisingos. Jis taip pat
rašė, kad 232 valstiečiai prašę jų laidavimu kun. D. Tumėną iš arešto paleisti.
Gubernijos žandarų vadas pagyrūniškai rašė, kad Kamajų parapijiečiai esantys
nepatenkinti kunigų draudimu laikyti carų portretus. Todėl įtariama, kad prašymo
paleisti kun. D. Tumėną iniciatorius yra Kamajų klebonas Juozapas Gauduševičius.35
Vilniaus generalgubernatorius nurodė Kauno gubernatoriui ištirti, ką kalbėjo diakonas J. Gaudėšius per pamokslą Kamajuose. Kauno gubernatorius per
Zarasų apskr. ispravniką pareikalavo Kamajų klebono Juozapo Gauduševičiaus ir
jo giminaičio, dabar jau Šiaul¸nų vikaro J. Gaudėšiaus, pasiaiškinimų. Klebonas
teigė tada sirgęs, todėl leidęs diakonui pasakyti pamokslą. J. Gaudėšius teigė tik
aiškinęs žmonėms Kalėdų reikšmę religine prasme.
Slaptomis žiniomis, per pamokslą J. Gaudėšius stačiatikius vadinęs eretikais ir papeikęs tuos, kurie dalyvavę stačiatikio dvasininko žmonos laidotuvėse.
Tačiau tai įrodyti nesą jokios galimybės, nes lietuviai atsisakantys duoti raštiškus
parodymus. Todėl siūlė Kamajų klebonui J. Gauduševičiui skirti 100, o vikarui
J. Gaudėšiui 75 rublių baudas.36 Generalgubernatorius kun. J. Gauduševičiui skyrė
150, o jo sūnėnui – 75 rublių baudas.
1888 m. balandžio 23 (gegužės 5) d. kun. D. Tumėnas iš arešto paleistas
ir grįžo į Kamajus. Savo ruožtu Vilniaus generalgubernatorius pareikalavo nustatyti parašų rinkėjus prašymui paleisti. kun. D. Tumėną. Išsiaiškinta, kad Kamajų
klebono Gauduševičiaus pastangomis parašai surinkti Rokiškyje, vargonininko
bute, per 1888 m. kovo 6–9 dienomis vykusią mugę. Valstiečiai neva tai padarę
raginami kunigų ir tai nesanti jų savanoriška valia.37
Kun. D. Tumėno paleidimas reiškė, kad jo byloje kvotos greitai bus baigtos. Valstiečiai reikalavo bylos papildymo, apklausti naujus liudininkus. Buvo
sutarta, kad balandžio 29 d. į Rokiškį atvyks gubernijos žandarmerijos viršininko
padėjėjas Zarasų apskričiai. Liudyti susirinko apie 200 žmonių, tačiau iš jų buvo
pasirinkti tiktai du.
Gegužės 20 d. vyskupui vizituojant Kamajus, parapijos atstovai prašė 34
1888 03 22 Kamajų parapijos gyventojų prašymas
iškelti kleboną kun. J. Gauduševičių,
Vilniaus generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, PS,
o jo vieton paskirti kun. D. Tumėną. 35 1888, b. 35, l. 3–4.
1888 04 02 Kauno gub. žandarmerijos viršininko
Aišku, kad valdžia tokio paskyrimo
raštas Vilniaus generalgubernatoriui, ten pat, l. 5–6.
36
1888 02 19 Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
nebūtų leidusi.
generalgubernatoriui, ten pat, l. 8–10.
Parapijiečiai nuolankiai prašė 37 1888 06 04 Kauno gub. žandarmerijos viršininko
raštas Vilniaus generalgubernatoriui, ten pat, l. 18.
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pildomus liudininkus ir nustatyti tikrus kaltininkus toje byloje.38 Žinoma, teisminėje byloje tokiais įrodymais galėjo būti suabejota, tačiau jų visiškai pakako
administracinei bausmei.
Vilniaus generalgubernatoriaus teikimu Policijos departamentas 1889 m.
liepos mėn. pranešė Vilniaus generalgubernatoriui, kad vidaus ir teisingumo
ministrams susitarus, Kamajų vikaras Domininkas Tumėnas turi būti ištremtas
į Vologdos gubernijos vieną iš rytinių apskričių dvejus metus gyventi viešoje
policijos priežiūroje.39
Kun. D. Tumėnas iš tremties grįžo 1891 m. spalio mėn. Jam leista apsigyventi
Kaune, tačiau kurį laiką negalėjo eiti jokių kunigo pareigų. Apie kun. D. Tumėną
1891 m. rašė ir lenkų laikraštis Tygodnik katolicki. Ten paskelbtas straipsnis atpasakotas Amerikos lietuvių spaudoje. Lankydamas parapijiečius, kun. D. Tumėnas
pastebėjęs ant sienų kabančius stačiatikių šventųjų paveikslus. Tokių paveikslų
leidimui rusų valdžia skirianti daug lėšų. Stačiatikių šventųjų paveikslai platinami ne tik tarp Rusijos imperijos katalikų, bet ir užsienyje: Bulgarijoje, Serbijoje,
Juodkalnijoje ir kitur.
Kun. D. Tumėnas įspėjęs žmones, kad tie paveikslai yra ne katalikiški ir juos
reikia pašalinti. Žmonės nežinojo, kad tokie pigūs šventųjų paveikslai yra kitos
tikybos, ir juos pirkdavo. Kunigo įspėti žmonės būtų ramiai jų atsisakę. Tačiau
vienas neatsargus vyras pradėjęs pas kaimynus tokius paveikslus draskyti. Per
savo agentus apie tai sužinoję žandarai kun. D. Tumėną tuoj uždarę kardomajam
areštui. Paleistas už 2000 rublių užstatą.
Tikėdamasis, kad byla bus perduota Kauno apygardos teismui, kun. D. Tumėnas nusisamdęs net du advokatus. Vienas advokatas siūlęs prokurorui bylą
nutraukti, nes teismas vis tiek išteisins. Todėl byla teismui neperduota, bausmė
skirta administracine tvarka.40 Žandarmerijos sudarytos kun. D. Tumėno bylos
aptikti nepavyko.
Kodėl parapijiečiai kaip įmanydami, net įskųsdami kitus dvasininkus, siekė apginti kun. D. Tumėną, galima suprasti iš Jurgio Smalsčio-Smolskio rašinio
spaudoje:
„Turėjom taipgi gerą kunigą Domininką Tumėną, kuris su didžiausia energija, nesigailėdamas savo triūso ir vargo, darbavosi ir daug padarė dėl pakėlimo doros tarp mergaičių.
Kaip jis su jomis vargo, darbavos ir jas mokino, galima patirti iš to, jog dabar, praslinkus dešimčiai metų, dar galima matyti pas mergaites klėtyse ar seklyčiose išlipdytas
sienas tuo pačiu popieriumi, ant kurio jas mokino mūsų garbingas kunigas Domininkas.
Per trumpą laiką jis tiek pakėlė mūsų parapiją kaip nei vienas iš kunigų, nei pirm jojo
buvusių, nei po jo. <...>Jis visur nueidavo, visus aplankydavo. Užtat jį ir parapijonis
mylėjo...41
1888 06 12 Kamajų parapijiečių raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, ten pat, l. 20–21.
39
1889 07 08 Policijos departamento raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, ten pat, l. 29.
40
„Tygodnik katolicki“ rašo..., Vienybė lietuvninkų,
1891, lapkr. 11, nr. 45, p. 534–535.
41
Jurgis Galinis [Jurgis Smalstys-Smolskis], Zarasų pav., Kamajai, Ūkininkas, 1900, nr. 2, p. 25.
38

Apie kun. D. Tumėno švietėjišką veiklą nei žandarai, nei kiti rusų
valdžios pareigūnai nieko nesužinojo.
Pagaliau 1893 m. vasarą kun.
D. Tumėnui leista eiti Šåčių parapijos
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administratoriaus pareigas. Čia dirbdamas trejus metus bendradarbiavo su Mósėdžio vikaru kun. J. Tumu, leido Tėvynės sargą ir 1897 m. redagavo šio žurnalo
7–11 numerius. Parūpindavo praktiškų knygelių, kurios buvo leidžiamos kaip
Tėvynės sargo priedai. 1899 m. įtartas raginęs Kaukolíkų mokyklos mokinius nelankyti mokyklos, tačiau to įrodyti valdžiai nepavyko. 1901 sausį paskirtas Klóvainių
klebonu, tais pačiais metais perkeltas Šãukėnų administratoriumi. Nuo 1902 m.
gegužės 15 (28) d. paskirtas Vadõklių klebonu.42 Mirė 1918 m. birželio 14 d.
Vadokliuose. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Dailidė, Gudelus, Ignotas, Jergutėlis,
Naudlinkis, Sodietis ir kt.
Kun. Jono Juozapaičio byla. 1890 m. sausį į Kamajus vikaru paskirtas neseniai kunigu įšventintas Jonas Juozapaitis. Vėliau jam Kamajų valdinėje mokykloje
teko dėstyti tikybą. 1893 m. balandį Kauno gubernijos mokyklų direktorius pranešė
Vilniaus švietimo apygardos globėjui gavęs Kamajų mokyklos mokytojo Ozerčiuko pranešimą, kad sausio 29 d. per tikybos pamoką toje mokykloje kun. Jonas
Juozapaitis paklausęs mokinių, kaip jie stovi per skaitomą maldą prieš pamokas
ir joms pasibaigus. Vaikai atsakę, jog meldžiasi žiūrėdami į ikoną. Tikybos dėstytojas jiems paaiškinęs, kad katalikams nereikia lankstytis prieš svetimas ikonas,
nes tai draudžia jų tikėjimas. Jeigu kas nori, gali per maldą ir atsisukti į ikoną,
bet tai yra nuodėmė. Jeigu mokytojas jus baustų, kad meldžiatės nežiūrėdami į
ikoną, tai skųskitės tėvams. Mokytojas pamokoje nebuvęs, tačiau viską girdėjęs.
Taigi mokytojas slapta klausydavosi kunigo pamokų.
Dar tą pačią dieną mokiniai (jų tada buvo 26) per maldą pasibaigus pamokoms nebeatsisuko į ikoną. Tirti šio pranešimo pasiųstas inspektorius Malovas.
Kovo 3 (15) d. nuvykęs į Kamajus, jis liepęs trečio skyriaus mokiniams skaityti
maldą. Ją skaitė stačiatikių tikybos mokinys. Inspektorius pamatė, kad du mokiniai
stovi beveik nugara į ikoną, žiūrėdami į grindis. Jis pareikalavo atsisukti į ikoną,
tačiau mokiniai atsakė, kad katalikams taip daryti negalima.
Tada inspektorius pareikalavo, kad vienas vyresnių mokinių perskaitytų
maldą už carą. Šis pareiškė, kad nemoka tos maldos, todėl negali jos skaityti. Tas berniukas buvo vienas iš geriausių mokinių. Per inspektoriaus 1892 m.
gruodžio mėn. lankymąsi Kamajų mokykloje tas pats mokinys gerai ir ganėtinai
raiškiai skaitęs minėtą maldą už carą.
Paskui inspektorius pakvietė apklausai į mokytojo butą 7 antro ir trečio
skyriaus mokinius. Į klausimą, kas jiems uždraudė per skaitomą maldą žiūrėti
į ikoną, trys mokiniai – broliai Antanas ir Jonas Žiurpeliai ir Juozas Vilutis atsakė, kad tai draudžia jų tikėjimo įstatymas. Minėti mokiniai taip pat pareiškė,
kad to įstatymo nelaužys, net jeigu būtų baudžiami. Tai išgirdęs inspektorius
įsakė tučtuojau tuos tris mokinius pašalinti iš mokyklos, ką mokytojas ir įvykdė.
Pagaliau inspektorius dėl draudimo melstis žiūrint į ikoną paklausė vienintelio
stačiatikių tikybos mokinio. Šis pareiškė, kad tai uždraudė tikybos mokytojas
kun. J. Juozapaitis.
Kun. J. Juozapaitis inspektoriui teigė, kad ne jis, o patys tėvai uždraudę
savo vaikams per skaitomą maldą žiūrėti į ikoną. Nuo sausio 30 d. mokiniai 42 1913 m. kun. D. Tumėno tarnybos lapas, LVIA,
nepaklusdavę reikalavimui per maldą
f. 696, ap. 2, b. 984, l. 233.
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žiūrėti į ikoną, todėl nuo to laiko maldos prieš pamokas ir joms pasibaigus nebebuvo skaitomos.
Kun. J. Juozapaitis darąs įtaką ne tik Kamajų mokyklos mokiniams, bet
darąs poveikį ir vietiniams valstiečiams. Kitą dieną pas inspektorių atėję trys Kamajų bendruomenės valstiečiai ir prašę inspektoriaus pašalinti Kamajų mokytoją.
Jie teigė, kad mokytojas girtauja, blogai moko vaikus, juos muša. Inspektoriaus
įtikinėjimai, kad mokytojas geras, valstiečių nepaveikė. Jie pareiškė, kad jeigu mokytojas Ozerčiukas nebus iškeltas, kitais metais jie vaikų į Kamajų mokyklą neleis.
Kauno gubernijos mokyklų direktoriaus nuomone, jeigu kun. J. Juozapaitis
nebus pašalintas ne tik iš tikybos dėstytojų, bet ir iškeltas iš Kamajų, tai ta mokyk
la „gali likti be mokinių arba liaudies mokyklos uždavinys – duoti pradinį išsilavinimą
meilės ir ištikimybės sostui ir tėvynei dvasia nepasieks norimų rezultatų“.43
Gavęs minėtą pranešimą, Vilniaus švietimo apygardos globėjas tuoj kun. J. Juozapaitį atleido iš Kamajų mokyklos tikybos dėstytojo pareigų ir apie kaltinimus
minėtam kunigui pranešė Vilniaus generalgubernatoriui. Šis kreipėsi į vidaus
reikalų ministrą, kuris nurodė kun. J. Juozapaitį dvejiems metams uždaryti į
Kretingõs vienuolyną.44
Atlikus skirtą bausmę, 1895 m. valdžia leido kun. J. Juozapaičiui vėl eiti vikaro pareigas Kamajuose. Tai reiškė šiokį tokį rusų švietimo politikos pralaimėjimą.
Galima paminėti, kad 1896 m. panašioje kun. Aleksandro Bublio byloje Kitatikių
reikalų departamento direktorius Mosolovas atsakė, jog negalima versti katalikų
mokinių melstis prieš paveikslą, skirtą stačiatikiams, ir kun. A. Bublio nebaudė.45
Jonas Juozapaitis gimė 1866 m. Šiaulių apskrityje. Pasiruošęs privačiai, iki
1883 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1884 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją,
kunigu įšventintas 1889 m. Iš Kamajų 1902 m. iškeltas toms pat pareigoms į
Žygãičius. 1904 03 –1920 m. buvo Kalnùjų, 1920 –1923 m. – Stakiÿ kuratu. 1923 m.
paskirtas Jùrbarko klebonu, ten mirė 1924 m. balandžio 21 d.46
Iš kitų kunigų dar reikia paminėti Kamajų vikarą Domininką Būdvytį. Jo
pavardė rašoma įvairiai, net spausdintuose kunigų kalendoriuose žinynuose rašoma
nevienodai. Kun. D. Būdvytis į Kamajus paskirtas 1903 m. P. Vinkšnelis teigia,
kad su kunigu D. Būdvyčiu buvo įsigiję šapirografą. 1907 m. pradžioje apie jį
spaudoje rašoma, kad Kamajų parapijiečių tautiniam susipratimui
„visų daugiausia čia vargo ir sveikatos padėjo a. a. kun. Būdvytis. Jis skleidė šviesos
spindulius įvairiais būdais: skatino prie knygų ir laikraščių skaitymo, gabendamas jas iš
Prūsų (dar tuomet šiapus ribos nebuvo leista spauda), mokino rašyti vaikus ir paaugusius
vaikinus ir mergaites, įsteigė knygynėlį
[bibliotekėlę] ir t. t. Jo darbai giliai ka- 43 1893 04 21 Kauno gubernijos mokyklų direktoriaus
raštas Vilniaus švietimo apygardos globėjui, LVIA,
majiškių širdyse įsmego ir jo vardas ilgai
f. 567, ap. 11, b. 2582, l. 1–4.
47
44
pasiliks jų atmintyse“.
1893 08 12 Vilniaus generalgubernatoriaus raštas
Kun. D. Būdvytis 1905 m. išvyko,
į JAV, ten mirė 1905 m. gruodžio 19 d.

Kauno gubernatoriui, ten pat, l. 9.
Kubicki P. Bojownicy kapłani, Sandomierz, 1933,
cz. 2, t. 1, s. 573.
46
1905 m. Kun. J. Juozapaičio tarnybos lapas, LVIA,
f. 696, ap. 2, b. 982, l. 283.
47
Betta [Boleslovas Birieta] Kamajai, Vilniaus žinios,
1907, vas. 17, nr. 39, p.  2.
45
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Kamajų vaidintojų būrelis iki 1904 metų
Vaidinimai lietuvių spaudos draudimo metais ypač žadino žmonių tautinius
jausmus, kėlė pasididžiavimą gimtąja kalba, norą turėti ir plėtoti lietuvišką meną,
kultūrą. Žinių apie spaudos draudimo metų slaptus lietuviškus vakarus išliko
nedaug. 1933 m. paskelbtame rašinyje teigiama, kad tais metais buvo Kamajų
vaidintojų būrelio 30 metų sukaktuvės48. Teatro istorikas Vytautas Maknys rašė,
kad „netoli Panemunėlio aktyviai veikė Kamajų vaidintojų būrelis. Jį 1903 m. subūrė
studentas J. Smalstys-Smolskis.“49
V. Maknio knygoje Lietuvių teatro raidos bruožai atskirai skelbiami 1901 –1909 m.
Kamajuose vargonininkavusio Petro Vinkšnelio atsiminimai. Iš jų sužinome, kad
Kamajų vaidintojų grupė Petro Pundzevičiaus-Petliuko vieno veiksmo komedijėlę
Neatmezgamas mazgas Gùdiškio dvare pirmą kartą suvaidino 1901 m. gruodžio 26 d.
(senu stiliumi). Iki lietuvių spaudos draudimo panaikinimo Kamajų vaidintojai
minėtame Gudiškio dvare kasmet surengdavo po du tris vaidinimus. Tuose atsiminimuose taip pat rašoma, kad apie 1903 metus Kamajų vaidintojų kuopelė
turėjo jau dvigubai daugiau narių. 1904 m. į ją įsijungė baigęs gimnaziją Jurgis
Smalstys, kuris tapo kuopelės režisieriumi. P. Vinkšnelis prisiminė tuo laikotarpiu
suvaidintas 5 pjeses.
1904 m. sausio mėn. spaudoje rašoma, kad kamajiškiai per trumpą savo
veiklos periodą suvaidino šiuos dramos veikalėlius: Z. Pšibilskio į lietuvių kalbą
verstą Nesipriešink; P. Pundzevičiaus-Petliuko Neatmezgamas mazgas; Žemaitės Valsčiaus sūdas; Vaižganto Tiktai niekam nesakyk ir Nepadėjus nėr ko kasti; Žemaitės ir
Bitės Parduotoji laimė; M. Petrausko Kaminkrėtys ir malūnininkas ir kt. Girdėjęs, kad
ruošiama vaidinti atnaujintą J. O. Širvydo išverstą pjesę Panemunėlio vaidintojams
Kada gi bus pietūs.50 Entuziastai vaidintojai negalėjo slaptai per metus suvaidinti
7 pjesių. Tai netiesiogiai patvirtina, kad Kamajų vaidintojų būrelis turėjo įsisteigti
anksčiau negu 1903 m.
Iš minėtos ir ankstesnės žinučių spaudoje galima suprasti, kad tuo metu
buvo atsiskyrusi nedidelė dalis Kamajų kuopelės vaidintojų. Net pasklidusi žinia,
kad atsiskyrusieji surengs vaidinimą Velnias spąstuose (versta iš lenkų kalbos),
paskirtas laikas ir vieta. Tačiau susirinkę žiūrovai vaidintojų nesulaukė, vakaras
neįvyko. Galima manyti, kad tarp Kamajų vaidintojų atsirado ideologinių nesutarimų. Spaudoje teigiama, kad atsiskyrę „inteligentai“, kuriuos palaikė kunigai,
tačiau „mužikėlių“ kultūrinė veikla esanti nepalyginti aktyvesnė.51
Kamajų vaidintojai, režisuojami J. Smalsčio, 1904 m. surengė legalius lietuviškus vaidinimus Gryvojê, Sùbatėje, Panevėžyjê (du kartus), Rõkiškyje. Žiūrovai
netilpdavo į sales, visur pakili nuotaika, po vaidinimų ilgiausi plojimai.
Matome, kad kovoje dėl teisės tu- 48
N. S. [Napalys Smalstys], Kamajų vaidintojų būrelis,
rėti spausdintą lietuvišką žodį kamajiš7 meno dienos, 1933, lapkr. 24, nr. 99, p. 8.
49
Maknys V. Lietuvių teatro raidos bruožai, Vilnius,
kiai neliko nuošalyje, gerokai padidėjo
1972, p. 79.
tautinis žmonių susipratimas, atsirado 50 Ex populi [Antanas Bernotas], Kamajai, Zarasų
pav., Vienybė lietuvninkų, 1904 sausio 20, nr. 3,
siekis išsivaduoti iš caro priespaudos.
p. 30.
Tai patvirtina ir vėlesni, 1905–1906 m., 51 Ten pat, Vienybė lietuvninkų, 1904, sausio 13, nr. 2,
p. 18.
įvykiai Kamajų valsčiuje.
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Iš vargonininko Petro Vinkšnelio atsiminimų
(iki 1909 metų)
Parengė Kazys Misius

Vargonininko Petro Vinkšnelio atsiminimai saugomi Lietuvos literatūros ir
meno archyve (LLMA). Atsiminimai ranka surašyti atskiruose sąsiuviniuose, yra
pirminis ir taisytas variantai. Juose yra žinių apie autoriaus mokymąsi daraktorinėje ir valdinėje pradžios mokykloje, taip pat Rõkiškio vargonininkų mokykloje,
jo darbą vargonininku Panemunºlyje ir Kamajuosê. Dėl ribotų leidybos galimybių
atsiminimai apie gyvenimą Svėdasuosê praleidžiami. Be to, dar yra rašomąja mašinėle atspausdintų įvairių atskirų prisiminimų epizodų. Skelbiamuose tekstuose
yra duomenų apie Kamajų jaunimo kuopelę, platinusią draudžiamą lietuvišką
spaudą, rengusią slaptus lietuviškus vakarus su vaidinimais, 1905 m. įvykius ir
kita. Atsiminimai šiek tiek redaguoti, be atskirų komentarų ištaisytos pastebėtos
korektūros klaidos, pridėti sužinotų asmenų vardai.
Gimiau 1880 metais sausio 19 d. Rokiškio apskrityje, Pãndėlio valsčiuje, Buivýdžių kaime
iš tėvų Jono Vinkšnelio ir Ievos Kupčiūnaitės. Mano tėvelis prie pat Pandėlio miestelio,
vadinamo Kaliamiesčiu, turėjo 3 ha žemės. Mano tėvelis Jonas Vinkšnelis 1875 m. susituokė su Ieva Šinskiene (Kupčiūnaite), našle, kuri su pirmuoju vyru Šinska turėjo du
sūnus: Liudviką ir Joną. Tėvelis Jonas mirdamas mane paliko 9 metų. Buivydžių kaimas
turėjo 12 valakų, 18 gyvenamųjų namų. Vienas žemės valakas dar priklausė Pandėlio
dvarininkui ponui Koscialkovskiui, kurį iš to pono nuomojo lenkas ponas Vilčinskis. Visi
kiti to kaimo gyventojai buvo lietuviai.
Buivydžių kaimo vyrai pasamdė daraktorių, kad pamokintų vaikus lietuviškai skaityti, rašyti ir t. t. Daraktorius apsigyveno pas kaimo ūkininką Kaunietį. Vaikų berniukų
į mokyklą susirinkome apie 10 ir viena tų namų mergaitė. Kiek laiko mokėmės, neatmenu, tik vieną kartą mūsų šeimininkas Kaunietis įpuolė į kambarį ir liepė vaikams greit
išsiskirstyti. Pasakė, kad policija atvažiavo. Tuo ir pasibaigė mūsų mokslas.
Mano mama nei skaityti, nei rašyti nemokėjo, netgi pinigų nepažino, buvo linksmo
būdo. Tėvelis nupirko man elementorių. Aš, jau pažindamas raides, tėvelio padedamas,
pradėjau skiemenimis slebizavoti. Būtent: b-o=bo, b-u bobu, t-e=te – bobute ir t. t.
Raides išmokė tarti šitaip:
A

ą

A

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

un b
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da
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ef
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i
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s

t

u

v

z

ž
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u

vu zat žat.

o

p

q

r

o
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ku

ar

Iš pradžių skaityti nesisekė. Supykau. Kaire ranka paėmiau elementorių, o dešine
ranka – žirkles ir taip šėriau į elementorių, kad keli lapai išdrisko. Nusigandau, nuo
tėvelio gavau diržo. Po tos nelaimės pradėjo sektis geriau skaityti.
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Sulaukus 9 metų mama su broliais mane išleido į Pandėlio miestelio 4 skyrių
pradžios mokyklą. Mokytojas buvo rusas. Mokykloje mokėsi tiktai berniukai. Buvo tėvų
nuomonė, kad mergaitėms mokslas nereikalingas. Kam joms tas mokslas, jei jų į kariuomenę neima. Mokė skaityti, rašyti, skaičiuoti, mokytis atmintinai rusiškas eiles, giedoti
rusų himną „Боже, царя храни“ („Dieve, saugok carą“), dainuoti – ir viską tik rusiškai.
Du kartus per savaitę ateidavo katalikų kunigas, o vieną kartą per savaitę – popas. Mokytojas ir popas liepė vaikus išmokti rusiškai „Tėve mūsų“. Išmokau. Pandėlio pradžios
mokyklą baigiau. Pažymėjimą išdavė gerą, su pagyrimu.
Mano broliai Šinskos turėjo valaką žemės (30 ha). Tai aš pagal savo išgales padėdavau ūkio darbuose. Vieną vasarą su kitais kaimo piemenimis ganiau bendrus kaimo
gyvulius. Kartu su suaugusiais eidavau į klojimą javų kulti. Kuldavome su spragilais
(kultuvais). Seserų neturėjome, tai ūkio darbams buvo samdoma viena mergaitė. Aš išmokau megzti kojines, pirštines. Laisvalaikiu megzdavau.
Mėgau muziką. Būdamas Pandėlio bažnyčioje, vargonininkui tankiai vargonais
tirliuojant, aš ant priekyje stovinčio vyro pečių mėgindavau savo pirštais pamėgdžioti
vargonininko tirliavimą. Mano kaimynas dailidė Milvydas (Užkurėlis) turėjo pasidirbęs
skudučius. Tai ir aš su suaugusiais vyrais toje skudučių kapeloje dalyvaudavau.
Eidamas šešioliktus metus, pradėjau prašyti savo mamą ir brolius, kad mane leistų
mokytis vargonininku. 1896 m. mane išvežė į Rokiškio muzikos mokyklą. Muzikos mokykla
buvo išlaikoma Rokiškio dvaro savininko grafo Pšezdzeckio. Mokslas buvo nemokamas.
Mokytojas buvo čekas, baigęs muzikos konservatoriją Prahoje, Rudolfas Limanas, mokinių
vadinamas „Metru“. Mokinių mokykloje buvome apie 18–20. Mokytojas Limanas per
muzikos pamokas su mokiniais kalbėdavosi darkyta lenkų kalba. Rokiškio muzikos mokyklos
atostogos buvo suderintos su gimnazijų atostogomis.
Butą turėjau pas lietuvį Tumėną, kurio šeimoje tarpusavyje kalbėdavosi lenkiškai.
Lenkų kalba man patikdavo. Todėl ir aš pradėjau su šeimininkais šiaip taip susikalbėti
lenkiškai.
Muzikos mokyklos namas stovėjo prie pat Rokiškio bažnyčios šventoriaus. Namas
mūro. Mokykloje mokslo priemonės buvo šios: viename dideliame kambaryje šešių registrų
vargonai su pedalu, kitame kambaryje fortepijonas ir maži vargonėliai, taip pat daug
visokių muzikos instrumentų, skirtų orkestrui. Kiekvienas mokinys privalėjo nors vienu
instrumentu išmokti gerai groti, kad galėtų dalyvauti bažnytiniame ir pasaulietiniame
orkestre. Aš išmokau groti basetle (kontrabosu). Rokiškio muzikos mokyklą baigiau 1900 m.
spalio mėn. Mokytojas Limanas išdavė atestatą, kad jau galiu atlikti vargonininko pareigas.
Panemunėlyje. Tais pačiais metais lapkričio 1 d. užimti vargonininko vietą nuvykau į pirmą parapiją, į Panemunėlį pas kleboną kun. Joną Katelę, kuris kiekviena proga,
nežiūrint kokia kalba, mokydavo jaunimą rašyti, skaičiuoti. Panemunėlio klebonija buvo
lietuvių patriotų lizdas. Ten ir man įskiepijo meilę lietuvių tautai.
Vieną kartą aš vaikščiodamas šventoriuje mokiausi vaidinamai komedijai rolę. Priėjo
klebonas kun. J. Katelė ir paklausė, ką skaitau. Pasižiūrėjo į knygelę, mane apkabino,
pabučiavo ir pasakė: „Dobrze, czytaj, czytaj“ („Gerai, skaityk, skaityk“). 1900 metais
rudeniop, pritariant klebonui J. Katelei, Tindžiúlių kaime suvaidinome pjesę „Valsčiaus
sūdas“. Pats klebonas buvo žiūrovu. Man teko vaidinti raštininką. 1901 metais per mėsėdį
pačioje klebonijoje, klebono kambaryje, suvaidinome komediją „Vaito piršlybos“. Publika
buvo su pakvietimais, patikimi žmonės. Buvo pakviestas ir Panemunėlio geležinkelio sto554
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ties viršininkas Aleksandras Veresovas, smuikininkas. Klebono giminaitė pianistė Katelytė
ir viršininkas Veresovas darniai pakoncertavo, sugrojo „Дунайские волны“ („Dunojaus
bangos“) ir kitų dalykėlių.
Kamajuose. 1901 m. lapkritį iš Panemunėlio nuvažiavau vargonininkauti į Kamajus, prie klebono kun. Jono Jokimo ir dviejų vikarų. Radau pradėtą statyti mūrinę
bažnyčią. Statybos darbais rūpinosi klebonas kun. J. Jokimas. Tuo metu pamaldos buvo
atliekamos prie pat šventoriaus didelėje šopoje [pašiūrėje, stoginėje]. Vargonai blogi.
Anais laikais šiokiadieniais per giedotines mišias vargonininkas viską atlikdavo be giedojimo, tik su vargonais.
Radau nedidelį bažnytinį chorą. Giedojo Singenbergero Šv. Jono mišias. Valandas
radau giedant lenkiškai. Per procesiją vienas senas kavalierius plonu balseliu traukdavo,
pats nesuprasdamas žodžių, darkyta lenkų kalba: „Idze, idze Bóg prawdziwy“ ir kitas
lenkiškas giesmes.
Pradėjau nuo valandų. Nebeprisimenu, kokia 1901 m. buvo Švč. Mergelės Marijos iškilminga šventė, kad per naktį buvo atvira ir pilna žmonių bažnyčia. Aš, klebono
neatsiklausęs, prieš tą šventę jau skaitlingesnį bažnyčios chorą išmokiau giedoti valandas
lietuviškai. Atėjus tai iškilmingai šventei, esant pilnai bažnyčiai pernakt nuvargusių žmonių, o daugumai mokant giedot valandas, bažnytinis choras vargonams ir visai bažnyčiai
pritariant užtraukė valandas lietuviškai. Klebonas iš klausyklos keletą kartų pasižiūrėjo
aukštyn. Rytojaus dieną susitikau kleboną, maniau, kad bars, bet ne tik kad nebarė, ale
pasakė: „Jednak było dobrze“ („Vis dėlto buvo gerai“). „Jeigu bus kam padėti, giedok
lietuviškai“, – pridūrė.
Per procesiją taip pat mano išmokintas choras pradėjo giedoti atitinkamas giesmes
lietuviškai. Laikui bėgant išmokinau chorą giedoti J. Miterio mišias „Dominikatis quinta“.
Visuomeninis darbas Kamajuose. 1901 m. atvažiavęs į Kamajus susipažinau su
pažangesniu jaunimu. Šeši asmenys sudarėme būrelį kovai su caro priespauda, būtent:
J. Tuskenis, K. Šutaitė, M. Šutaitė, K. Neniškis, Latvėnas ir aš, P. Vinkšnelis. Nutarėme
į kasą įmokėti po vieną rublį nario mokesčio, o kiekvieną mėnesį mokėti po 20 kapeikų.
Už tuos įmokėtus pinigus kontrabandos keliu gaudavome laikraščius: „Varpą“, „Kryžių“,
„Tėvynės sargą“, brošiūras. Žodžiu, ką tik gaudavome lietuviško, viską dalindavomės tarp
savęs ir platindavome tarp jaunimo.
Vieną kartą buvo taip: užeina pas mane į kambarį Juozas Paknys, studentas, paprašė užrakinti kambario duris, nusivilko kaimišką sermėgą ir pradėjo traukti iš apatinio
švarkelio visokią lietuvišką literatūrą, kuria buvo apsikaišęs. Dalį literatūros paliko pas
mane. Viską susitvarkęs, išėjo savais keliais. Juozas Paknys Lietuvos nepriklausomybės
laikais pasirašinėdavo ant lietuviškų pinigų – litų.
Aš tą paliktą literatūrą išdalinau savo būrelio nariams ir patikimam jaunimui. Dėl
atsargumo turimai literatūrai pasirinkome slapyvietę Kamajºlių palivarko sode, pas lietuvį
Šutą. Nuo Kamajų Kamajėlių palivarkas buvo ketvirtame kilometre. Iš minimo palivarko
namų buvo dvi Šutaitės, mūsų būrelio narės. Todėl ten dažnai darydavome ir būrelio
susirinkimus. 1901 metais viename tokiame susirinkime nutarėme suvaidinti lietuvišką
komediją „Neatmezgamas mazgas“.
Pasiskirstėme roles. Tai šen, tai ten darėme komedijos repeticijas. Viską išmokome atmintinai. Eilėraštį „Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios
tėvynės“ išmoko padeklamuoti K. Šutaitė. Eiles „Beraštis“ išmokau deklamuoti aš. Dar
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buvo pažadėtas monologas „Be apetito“. Vaidinimui viskas pasiruošta, bet kur jį rengti.
Nutarėme kreiptis į Šuto giminaitį, Gùdiškio dvaro savininką poną Pajėdą, lietuvį. Pajėda 1864 sukilimo metais buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs į Lietuvą vedė Gudiškio dvaro
savininkę našlę Masiulienę. Tai tas ponas Pajėda pažadėjo mums užleisti savo dvaro
tinkamą vaidinimui kambarį.
1901 m. gruodžio 26 d. Kamajų vaidintojų grupė Gudiškio dvare slaptai suvaidino
lietuvišką komediją „Neatmezgamas mazgas“ su deklamacijomis ir dainelėmis. Publika buvo
dvaro savininko svečiai ir pakviestieji, kurie pritarė mūsų veikimui. Dėl atsargumo prie
dvaro vartų pastatėme sargybą. Atsitikus pavojui, buvo paruošta armonika – vyktų šokiai.
Tai nuo 1901 metų iki spaudos atgavimo mūsų kuopelė kasmet Gudiškio dvare suvaidindavo po du slaptus lietuviškus vaidinimus su deklamacijomis ir dainelėmis. Vaidinome
šiuos veikalus, komedijas: „Amerika pirtyje“, „Neatmezgamas mazgas“, „Vaito piršlybos“,
„Mūsų bajorai“, „Tiktai niekam nesakyk“, „Eksproprijatorius“ ir kitus veikalėlius, komedijas.
Mūsų kuopelė padvigubėjo. Pinigų turim. Įsigijome šapirografą. Spausdindavome
atsišaukimus, ragindavome jaunimą šviestis, susiprasti esant lietuviais ir t. t. Pagal galimybes gaudavome lietuviškos spaudos. Skaitydavome ir tarp kitų platindavome. Mūsų
kuopelės veikimas buvo ypač nukreiptas prieš caro priespaudą, už Lietuvos laisvę.
1904 metais prie mūsų būrelio prisijungė studentas Jurgis Smalstys, Kamajų
miestelio gyventojas, socialistas-demokratas. Viename vakare pas mane špitolėje susirinko
pasitarti mūsų būrelio nariai. Nutarėme, jei bus gautas iš rusų valdžios leidimas, suvaidinti Gryvojê (Da÷gpilio priemiestyje) Keturakio komediją „Amerika pirtyje“. Leidimą
vaidinimui pasižadėjo išrūpinti J. Smalstys. Pasiskirstėme roles, režisieriumi išrinkome
J. Smalstį. Darbas eina, leidimas gautas 1904 m. gruodžio 26 dienai. Afišos su tos
gruodžio 26 d. programa atspausdintos. Aš savo klebonui kun. J. Jokimui pasisakiau, kad
noriu Kalėdų antrą dieną išvažiuoti į Grôvą su lietuvišku teatru ir kad tą pačią dieną
sugrįžti nespėsiu. Nenorom, nenorom, bet leido.
Tuojau po pamaldų bažnyčioje visa mūsų kompanija su gera nuotaika sėdome į
trejas roges, kurios jau Kamajuose mūsų laukė, ir nudūmėme į Panemunėlio geležinkelio
stotį, o iš ten – į traukinį ir pačiu laiku suspėjome nuvažiuoti į Gryvą.
1904 m. gruodžio 26 d. Kamajų vaidintojų mėgėjų būrelis Gryvoje viešai suvaidino
pirmą lietuvišką komediją „Amerika pirtyje“. Publikos buvo tiek daug, kad salėn nesutilpo.
Po vaidinimo visi artistai (jei taip galima pavadinti) buvome pakviesti į kleboniją,
pas kleboną kun. Jankauską vakarienės. Tarp daugelio kitų svečių vakarienėje dalyvavo ir
Lietuvos kunigaikštis Gediminas Klausutis Beržanskis. Per vakarienę buvo pasakyta daug
prakalbų. Gediminas Beržanskis taip pat ilgą prakalbą apie Lietuvos praeitį ir dabartį
išdrožė. Klebonijoje pernakvojom. Rytojaus dieną, padėkoję klebonui už visą gerą, nuėjome
į Daugpilį. Nusifotografavome bendrai nuotraukai (aš tą nuotrauką dar tebeturiu) ir geru
ūpu grįžome atgal į Panemunėlio geležinkelio stotį, kur mūsų jau laukė trys vežėjai.
Visi laimingai grįžome į namus.
Kadangi mums ši pirma kelionė į Gryvą taip puikiai pavyko, nutarėme ir ateityje
pagastroliuoti. Prisimenu, kad 1905 m. vasario mėnesį (dienos neatmenu) tas pats Kamajų mėgėjų vaidintojų būrelis nuvažiavome į Sùbatę (dabar Latvijoje) ir ten su dideliu
pasisekimu suvaidinome pirmąjį viešą lietuvišką vaidinimą, komediją „Mūsų bajorai“.
Tų pačių 1905 m. gegužės mėnesio pabaigoje nuvažiavome į Panevėžį ir ten
Panevėžio salėje, kur dabar kinas „Raketa“, suvaidinom komediją „Amerika“ pirtyje“.
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Panevėžio choras, vadovaujamas Birmanto, sugiedojo Lietuvos himną ir padainavo keletą
tautinių dainelių.
Panevėžiečiai prašė pasilikti rytdienai, nes salėn visa publika nesutilpo. Pasilikti
negalėjome, pažadėjome antrąkart atvažiuoti. Tiesiai iš Panevėžio, nors be miego, su geru
ūpu, važiavome į Rokiškį. Vakare Rokiškyje, Ščiukos salėje, suvaidinome komediją „Amerika pirtyje“. Mato Milaknio vadovaujamas choras padainavo keletą liaudies dainelių. Su
Rokiškiu nuoširdžiai atsisveikinome ir patenkinti grįžome namo.
Panevėžiečiams duotąjį žodį turėjome ištesėti. Tais pačiais 1905 m. liepos mėnesio
pradžioje antrąkart nuvažiavome į Panevėžį ir toje pačioje salėje suvaidinome šiuos lietuviškus veikalėlius: komedijas „Švarkas ir milinė“ ir „Neatmezgamas mazgas“. K. Šutaitė
padeklamavo eiles „Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės“
ir kt. Salė buvo pilnutėlė.
Po tokios Lietuvai sunkios caro priespaudos, kur tik buvome nuvažiavę su pirmaisiais viešais lietuviškais vaidinimais, visur turėjome kuo geriausią pasisekimą. Baigus
vaidinti – ilgiausi publikos plojimai. Vaidintojus ant scenos kviesdavo pasirodyti visą
grupę ir pavieniui. Nuo už parduotus bilietus gautų pinigų sumokėdavome numatytus
nuošimčius rusų valdžiai. Už likusius pinigus padengdavome kelionių išlaidas. Platindavome lietuvišką spaudą. Taip kiekvienais metais mūsų kuopa suruošdavo po du ar tris
lietuviškus vakarus su vaidinimais, deklamacijomis, dainelėmis ir šokiais. Mano mėgstama
rolė scenoje – vaidinti žydo ir kvailio vaidmenis, o J. Tuskenio – seno žmogaus.
1905 metų vidurvasaris Kamajuose. Kamajų miestelio gyventojas Jurgis Smalstys,
pirmo kurso studentas, socialistas-demokratas, gabus veikėjas, organizatorius, Kamajuose
turėjo savo pasekėjų, kuriuos mes vadindavome Smalsčio „štabu“, būtent: du Smalsčiai,
Džiugelis ir Petrulis (sekretorius).
Vieną sekmadienį, per pamaldas, J. Smalsčio štabo vyrai įėjo į Kamajų bažnyčią.
Vieni nuėjo prie Dievo stalo (grotelių), kita dalis, užlipę į chorą, pradėjo iš aukšto mėtyti atsišaukimus. Klebonui kun. J. Jokimui pabaigus laikyti Šv. Mišias ir ant laiptelių
atsiklaupus kalbėti maldas, du štabo vyrai priėjo prie klūpančio kun. klebono ir pasakė,
kad už carą nesimelstų. Paėmė kleboną už pažasčių ir įvedė į zakristiją, o patys niekieno
nekliudomi išėjo iš bažnyčios.
Žmonės, išėję iš bažnyčios, vėl išgirdo apie skandalą. Keletas vyrų įsiveržė į
valstybinę degtinės krautuvę, išvijo degtinės pardavėją ir pradėjo lazdomis nuo lentynų
daužyti degtinės butelius. Vieni daužo, kiti per duris ir langą žmonėms degtinę dalina.
Mačiau, kaip viena moterėlė, įsidėjusi į žiurstą litrinį butelį, šypsodamasi skubiai ėjo
per miestelį. Tik iš kažkur pribėgęs paauglys su lazda kaukšt per butelio kaklą – degtinė
kliu, kliu, kliu ir išsipylė. Moterėlė žiūri išsigandusi. Atsipeikėjusi tą paauglį pradėjo
keikti: „Tu, bedušninke, bedušninke, kad tu pastiptum!“ Dar rytojaus dieną daržuose
tarp bulvių buvo galima rasti paslėptos degtinės.
Tie patys J. Smalsčio štabo vyrai aplinkiniuose miesteliuose – Svėdasuosê, Užpåliuose,
Vyžuonosê – iš mokyklų išvijo rusus mokytojus, valsčių raštininkus, liepdami iš Lietuvos
išsinešdinti. Svėdasų miestelio mokytojo ruso Pavlačenkos išmetė patalynę ir baldus.
Baisioji naktis Kamajuose. 1905 m. rudeniop, vieną sekmadienį, pasklido gandas,
kad iš kažkur, neva iš rytų pusės, ateina didelė gauja juodašimčių, kurie viską naikina,
kas pakliūva pakeliui, pjauna ir žudo žmones. Iš sekmadienio į pirmadienį tą naktį juodašimčiai galintys pasiekti Kamajus. Visi susirūpino. Siekdami pastoti kelią juodašimčiams,
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aplinkinių kaimų vyrai, raiti ir pėsti, susirinko į Kamajų miestelį su ginklais, kas kokius
tiktai turėjo: su šautuvais, iš pastogių ištrauktais surūdijusiais pistoletais, šakėmis, kirviais
ant ilgų kotų, vėzdais smailiais geležiniais galais ir kt
Vyrai iš žydų krautuvėlių išpirko paraką, šratus. Dauguma krautuvininkų patys
veltui davė. Bandė ginklus. Mačiau, kaip ant užtaisyto vamzdžio skylutės uždeda sieros gabaliuką, tada tą sierą su degtuku uždega. Šautuvas iššauna, visiems kyla juokas.
Turėjo ir gerų pistoletų, šautuvų. Vyrai išrinko vadą. O viena po kitos ateidavo žinios,
kad juodašimčiai jau nebetoli. Žinių patikrinti buvo siunčiami raiteliai. Sugrįžę žvalgai
pranešė, kad nieko ypatingo nematė. O žinios vis naujos ir naujos, kad ten ar ten jau
žmones žudo. Naktis. Kamajų miestelis pilnas vyrų, moterų. Visi neramūs: tarp savęs
šnekasi, gaudo žinias.
Mačiau tokį vaizdą: viena man gerai pažįstama benamė senutė, kiek tik turėjo
rūbų, matyt, visus apsivilkusi, žiurstas, sijonų atlankai, pintinėlė pripakuoti visokio turto:
puodas, puodelis, dubenėlis, šaukštai, peilis, duonos bandelė, žodžiu, visą žemišką turtą
su savim nešiojosi. Vėžlio žingsniu, kaip kokia šieno kupeta, vaikšto po miestelį ir, kur
tik pamato žmonių pulkelį, priėjusi klausia, ar dar toli juodašimčiai. Pernakt žmonės
išvargę ir įsitikinę, kad jokių juodašimčių nėra, o tik paleistas bjaurus gandas, pradėjo
skirstytis. Rytoj pirmadienis, turgaus diena. Vyrai susitarė, kad su visais šios nakties
ginklais rytoj čia vėl susirinks pasikalbėti, pasitarti.
Pirmadienis, turgaus diena. Mitingas Po tokios nepaprastos, baisios nakties į
turgų suvažiavo daug žmonių. Iš Rokiškio pora arklių, fajetončiku, uniformuotas, su dviem
palydovais policininkais į Kamajus atvažiavo pristavas. Tuo metu J. Smalstys, Juozas
Paknys pačioje miestelio aikštėje iškėlė tris vėliavas: juodą, raudoną ir trispalvę. Pasilipę
ant vežėčių pradėjo mitingą. Kalbėtojus apstojo vakarykščiai ginkluoti vyrai, Smalsčio
štabo vyrai ir didelė žmonių minia. Policijos nuovados Rokiškyje pristavas (nuovados
viršininkas) Avdejevas taip pat priėjo visai arti prie kalbėtojų. J. Paknys paaiškino, ką
reiškia vėliavų spalvos: juodos vėliavos spalva reiškia – carui mirtis. Raudonos vėliavos
spalva – tai revoliucija. Trispalvė vėliava – Lietuvos nepriklausomybė. Minia šaukia:
„Valio! Ura!“ Pasigirsta šūviai. J. Smalstys kalbėjo apie caro neteisingus įstatymus,
apie Lietuvos priespaudą, dvarininkų savivaliavimą, darbo žmonių vargus ir t. t. Minia
šaukia: „Valio!“ Pasigirsta visokių pabūklų šaudymas. Vėliavos linksta ant uniformuoto
pristavo Avdejevo galvos.
Matyt, pristavas pabūgo, iš minios pasišalino ir, užėjęs už netoli esančios namo
tvoros, žiūrėjo į mitinguojančius. Pastebėjus, kad pristavas iš toliau žiūri, J. Smalstys
paliepė savo štabo ginkluotiems vyrams atvesti jį atgal į tą pačią vietą, kur pirma stovėjo.
Atvedė. Minia juokiasi, pasigirsta šūviai. Tuo tarpu J. Smalstys juodą vėliavą padavė
pristavui, o kitas dvi vėliavas, raudoną ir trispalvę – savo štabo vyrams (policininkų
nebesimatė). Giedant revoliucijos himną „Atsisakom nuo senojo svieto“, prasidėjo eisena.
Kažkas pamatė ir J. Smalsčiui kumštelėjo, kad pristavas su uniformine kepure. J. Smalstys sušuko: „Шапку долой!“ („Kepurę šalin!“). Pristavas be pasipriešinimo akimirksniu
nusiėmė nuo galvos kepurę, pasispaudė po pažastimi, svyruodamas, suglebęs tai balo, tai
raudonavo. Eisena žygiavo toliau. Atėjus į tą pačią mitingo vietą, iš perbalusio pristavo
J. Smalstys paėmė vėliavą, su maža šypsena padavė ranką ir pasakė: „Спасибо вам“
(„Ačiū jums“). Pasigirsta šūviai. Žmonės juokdamiesi taip ir palydėjo nueinantį pristavą.
J. Smalstys susirinkusiai žmonių miniai padėkojo už vieningumą. Tuo mitingas ir pasibaigė.
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Po baisios nakties ir mitingo, kitą sekmadienio rytą, į Kamajus atvyko rusų
skrajojantis būrys su dviem lauko patrankom. Dviem šūviais peršovė J. Smalsčio tėvų
gyvenamąjį namą. Po namo sušaudymo J. Smalstys ėmė slapstytis, Kamajuose rečiau
bepasirodydavo, paskui visai prapuolė.
Tolesnis mano darbas Kamajuose. Anksčiau minėtą slaptą šapirografą turėjome
su kun. Dominiku Būdvyčiu, kuris Kamajuose vikaru dirbo 1903–1905 m. Spausdindavome
atsišaukimus, raginančius jaunimą šviestis, mokytis rašyti, skaičiuoti. Aš pats išmokinau
rašyti apie 50 visokio amžiaus žmonių.
1905 m. nuvažiavau į Kauną pas profesorių Juozą Naujalį pasitobulinti muzikos
žinias. Nuvažiavau tuoj po Kalėdų, išbuvau keturis mėnesius. Prof. Naujalis iš mokinių
kas mėnesį imdavo po 10 rublių. Nesigailėjau važiavęs. Įgijau nemažai muzikos ir giedojimo praktikos.
Vėliau priklausiau Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Kamajų skyriui. Buvau
išrinktas delegatu į Kaune vykusį blaivininkų draugijos suvažiavimą. Net buvau patekęs
į suvažiavimo prezidiumą.
1908 m. mirė Kamajų klebonas kun. J. Jokimas. Po metų naujasis klebonas, atvažiuodamas į Kamajus, atsivežė savo vargonininką. Nors Kamajų parapijiečių delegacija
su daugeliu parašų buvo nuėjusi pas naująjį kleboną prašyti, kad mane paliktų vietoje,
bet delegatų nepaklausė ir pareiškė, kad jam pranešta, jog aš esąs litvomanas, socialistas.
Per mėnesį iš keturių parapijų nuo trijų kunigų ir vieno vargonininko gavau
laiškus, kviečiančius užimti vargonininko vietą. Pasirinkau Sv¸dasus. Tada Svėdasuosê
klebonavo kun. Kazimieras Kazlauskas, Lietuvos veikėjas, lietuviškų vaidinimų mėgėjas, o
man tai buvo prie širdies. Tad ir pasirinkau Svėdasus. Ten persikėliau 1909 m. balandį.
1970 01 19, Svėdasai.
Šaltinis: LLMA, f. 543, ap. 1, b. 4, l. 2–17.
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Pradžios mokyklos Kamajų valsčiuje
1919–1939 metais
Jonas Šedys

Šiame krašte ir anksčiau būta mokyklų: parapinių, rusiškų liaudies, daraktorinių, bet jų buvo nedaug, jose mokėsi tik nedidelė dalis vaikų. Tik Lietuvai
atsikovojus nepriklausomybę, imta nuosekliai steigti ir plėtoti mokyklas, kad
mokytųsi visi mokyklinio amžiaus vaikai. Ne visos to meto mokyklos išliko iki
šiol – kai kurios seniai išnykusios ir pamirštos. O ir išlikusių mokyklų tarpukario
laikotarpis daugeliui ne per daugiausiai žinomas. Siekdamas nors dalinai užpildyti šia spragą, pateikiu Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA,)
surastus duomenis apie valsčiaus mokyklas.

Duokiškio pradžios mokykla
Atkurta 1919 metų rudenį. 1920 09 15 vedėju vietoj Jono Jovaišo paskirtas
Kazys Memėnas, padėjėju – Kostas Aleksiejus, abu baigę Rõkiškio metinius mokytojų
kursus. Vokiečių okupacijos metu būta dvikomplektės mokyklos. 300 rąstų, skirtų
mokyklos statybai, išmėtyti po griovius (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 691, l. 7, 39a).

Duokiškio bendruomenės paminklas pirmosios mokyklos Duokiškyje šimtmečiui. Ant stogastulpio
užrašas: „1907 m. Duokiškio kaime sužibo pirmosios mokyklos langai. Duokiškio kaimo
bendruomenė. 2007.“ Aloyzo Petrašiūno nuotr. 2012 07 11
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Pirmą kartą mokykla tikrinta 1920 03 14. Mokėsi 82 vaikai: I skyriuje 37 mergaitės ir 25 berniukai, II – 8 mergaitės ir 16 berniukų, III – 4 mergaitės ir 13 berniukų, IV – 4 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1366, l. 269). 1921–1922 mokslo
metais mokykla tikrinta 1921 11 20. Mokėsi 103 vaikai: I skyriuje 23 mergaitės ir
23 berniukai, II – 9 mergaitės ir 27 berniukai, III – 3 mergaitės ir 13 berniukų,
IV – 5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1376, l. 119).
1922 metų rudenį K. Memėnas paimtas kariuomenėn, vedėju paskirtas mokytojas Kostas Aleksiejus, mokytoja paskirta Julija Dalibogaitė, Rusijoje baigusi
Novouzensko gimnaziją (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 693, l. 24). Mokykla tikrinta
1922 11 24. Mokėsi 107 vaikai: I skyriuje 34 mergaitės ir 21 berniukas, II – 10 mergaičių ir 12 berniukų, III – 4 mergaitės ir 19 berniukų, IV – 7 berniukai (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1387, l. 95).
1923–1924 mokslo metais vietoje J. Dalibogaitės mokytoju dirbo Saturninas
Paliukas, baigęs 6 gimnazijos klases ir 4 Žemaičių dvasinės seminarijos kursus.
Mokykla tikrinta 1924 01 23. Mokėsi 92 vaikai: I skyriuje 11 mergaičių ir 22 berniukai, II – 9 mergaitės ir 13 berniukų, III – 9 mergaitės ir 15 berniukų, IV –
1 mergaitė ir 12 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1398, l. 238).
1925 09 01 vedėju paskirtas Matas Tylas, turįs jaunesniojo mokytojo teises, iš Salÿ. Buvęs vedėjas S. Paliukas paskirtas mokytoju (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 944, l. 143, 147). Mokykla tikrinta 1926 01 29. Mokėsi 101 vaikas: I skyriuje
10 mergaičių ir 6 berniukai, II – 17 mergaičių ir 13 berniukų, III – 17 mergaičių
ir 16 berniukų, IV – 7 mergaitės ir 15 berniukų. 1926 05 27 mokykloje vyko
baigiamieji egzaminai: iš 10 juos laikiusių mokinių išlaikė 7 (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1432, l. 35, 84).
1926 09 01 mokytojas S. Paliukas perkeltas į Kuliùs, mokytoja paskirta Valerija Viliūnaitė, turinti jaun. mokytojos teises, iš Rokiškio (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 959, l. 219). Dar mokytoju nuo 1927 01 13. dirbo Jonas Vajega, baigęs Skapiškio dvimečius mokytojų kursus (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 978, l. 96). Mokykla
tikrinta 1927 04 21. Mokėsi 85 vaikai: I skyriuje 15 mergaičių ir 21 berniukas,
II – 12 mergaičių ir 10 berniukų, III – 6 mergaitės ir 9 berniukai, IV – 3 mergaitės
ir 9 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1444, l. 186).
1927 09 01 mokytoja Valerija Tylienė (Viliūnaitė) perkelta į Kåmajus, mokytoju paskirtas Kazys Kiela iš Kriaunÿ. 09 24 mokytojas K. Kiela suimtas, o 10 01
atleistas kaip neturįs cenzo. 10 01 mokytoju paskirtas Antanas Trumpickas, buvęs
mokytojas (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 978, l. 28, 32, 60). Mokykla tikrinta 1928 04 27.
Mokėsi 61 vaikas: I skyriuje 8 mergaitės ir 9 berniukai, II – 8 mergaitės ir 12 berniukų, III – 4 mergaitės ir 7 berniukai, IV – 4 mergaitės ir 9 berniukai. 1928 metais
mokyklą baigė 3 mergaitės ir 8 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1455, l. 120).
Apskrities suvestinės ataskaitos duomenimis iš 144 apylinkės mokyklinio amžiaus
vaikų 1928–1929 mokslo metais mokyklą lankė 70 vaikų (nelankė 74) (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 701, l. 28). 1929 metais mokyklą baigė 6 mergaitės ir 3 berniukai.
1929 09 01 mokytoju paskirtas atsargos mokytojas Marcelinas Kilas (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1020, l. 136). Mokykla tikrinta 1929 09 28. Mokėsi 103 vaikai.
1930 metais mokyklą baigė 10 mergaičių ir 3 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1489, l. 462).
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1930 06 01 mokytojas M. Kilas perkeltas į Kamajus, mokytoja paskirta Valerija
Tylienė iš Kamajų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1040, l. 182). Mokykla tikrinta 1931 03?
Mokėsi 131 vaikas: I skyriuje 25 mergaitės ir 26 berniukai, II – 24 mergaitės ir
28 berniukai, III – 10 mergaičių ir 9 berniukai, IV – 5 mergaitės ir 4 berniukai.
1931 metais mokyklą baigė 4 mergaitės ir 4 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489,
l. 165). 1931–1932 mokslo metais mokykla tikrinta 1931 11 13. Mokėsi 120 vaikų:
I skyriuje 21 mergaitė ir 24 berniukai, II – 13 mergaičių ir 14 berniukų, III –
16 mergaičių ir 19 berniukų, IV – 8 mergaitės ir 5 berniukai. 1932 metais mokyklą
baigė 7 mergaitės ir 4 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 2).
1932–1933 mokslo metais mokykla tikrinta du kartus: 1932 10 13 mokėsi
I skyriuje 12 mergaičių ir 9 berniukai, IV – 8 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1526, l. 99). 1933 03 16 mokėsi 168 vaikai: I skyriuje 25 mergaitės ir 19 berniukų, II – 20 mergaičių ir 19 berniukų, III – 21 mergaitė ir 29 berniukai, IV –
10 mergaičių ir 25 berniukai. 1933 metais mokyklą baigė 8 mergaitės ir 16 berniukų. Dar 6 berniukai baigė Juodonių komplektą (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1566,
l. 100).
1933 12 02. mokytojas Jonas Vajega perkeltas į Skåpiškį, mokytoja paskirta
Katrė Kirdulytė, baigusi Panevėžio mokytojų seminariją (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1105, l. 6, 11). Mokykla tikrinta du kartus: 1934 01 17–18 mokėsi: Duokiškyje
115 vaikų: I skyriuje 24 mergaitės ir 27 berniukai, II – 16 mergaičių ir 6 berniukai, III – 9 mergaitės ir 13 berniukų, IV – 13 mergaičių ir 7 berniukai; Juodonių
komplekte 48 vaikai: I skyriuje 8 mergaitės ir 11 berniukų, II – 5 mergaitės ir
5 berniukai, III – 5 mergaitės ir 4 berniukai, IV – 5 mergaitės ir 5 berniukai;
1934 05 11 mokėsi: Duokiškyje I skyriuje 23 mergaitės ir 33 berniukai, IV –
12 mergaičių ir 6 berniukai; Juodonių komplekte I skyriuje 7 mergaitės ir 9 berniukai, IV – 5 mergaitės ir 5 berniukai; 1934 metais mokyklą baigė 12 mergaičių
ir 4 berniukai, Juodonių komplekte – 3 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 1605, l. 21, 91).
1934–1935 mokslo metais mokykla tikrinta 1934 10 14. Mokėsi Duokiškyje
I skyriuje 61, II – 19 vaikų, Juodonyse I skyriuje 21, IV – 6 vaikai. 1935 metais
mokyklą baigė Duokiškyje 3 mergaitės ir 10 berniukų, Juodonyse – 1 mergaitė ir
3 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1645, l. 99).
1935–1936 mokslo metais mokykla tikrinta du kartus: 1936 01 20 mokėsi
Duokiškyje I skyriuje 16, II – 26, III – 19, IV – 17; Juodonyse II skyriuje 17, III –
10, IV – 7 vaikai; 1936 04 01 (mokinių skaičius nurodytas tas pats). 1936 metais
mokyklą baigė: Duokiškyje 7 mergaitės ir 5 berniukai, Juodonyse 4 mergaitės ir
3 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2508, l. 30, 60).
1937 01 01 mokytoja Katrė Kirdulytė perkelta į Žióbiškį, mokytoja paskirta
Pranė Vaitoškienė iš Saviči¿nų (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 220, l. 36). Mokykla tikrinta
1937 05 15. Mokėsi Duokiškyje I skyriuje 58, IV – 18, Juodonyse I skyriuje 23,
IV – 10 vaikų. 1937 metais mokyklą baigė: Duokiškyje 9 mergaitės ir 7 berniukai,
Juodonyse 3 mergaitės ir 6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1692, l. 31).
1937–1938 mokslo metais mokykla Duokiškyje lankyta du kartus (Juodonių
komplektas nė karto): 1938 03 11 ir 1938 04 26. Mokėsi: II skyriuje 16 mergaičių
ir 33 berniukai, III – 15 mergaičių ir 17 berniukų, IV – 11 mergaičių ir 19 berniu562
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Duokiškio pradžios mokyklos mokiniai su mokytoju. Iš Dalios Barzdonienės albumo

Duokiškio pradžios mokyklos VI skyriaus mokiniai su mokytoju Matu Tylu. 1940 02 20.
Iš D. Barzdonienės albumo
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kų. 1938 metais mokyklą baigė Duokiškyje 8 mergaitės ir 8 berniukai, Juodonyse
5 mergaitės ir 4 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1718, l. 272, 280).
1938 09 01 Duokiškyje leista atidaryti V skyrių (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2572,
l. 14). 1938 11 01 mokytoja paskirta Elena Nakaitė iš Šiaulių apskrities, Degímų
(LCVA, f. 391, ap. 6, b. 265, l. 24). Mokykla tikrinta 1938 11 30. Mokėsi: Duokiškyje
II skyriuje 39, III – 25, IV -17, V – 38; Juodonyse II skyriuje 17, III – 11, IV – 12.
1939 metais mokyklą baigė: Duokiškyje 5 mergaitės ir 8 berniukai, Juodonyse –
4 mergaitės ir 6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 157). 1939 09 01 mokytoja paskirta Elžbieta Žilėnienė iš Mošk¸nų (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 422, l. 36).
Mokykla tikrinta 1940 03 08. Mokėsi Duokiškyje: II skyriuje 26, III – 32, IV – 20,
V – 24, VI – 30; Juodonyse II skyriuje 7, III – 15, IV – 11 vaikų (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 1747, l. 80).

Kamajėlių pradžios mokykla
Įsteigta 1924 10 15. Mokytoja Vincenta Daunytė, turinti jaun. mokytojos
teises. Mokykla tikrinta 1925 05 12. Mokėsi 28 vaikai: I skyriuje 9 mergaitės ir
8 berniukai, II – 2 mergaitės ir 9 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1415, l. 12).
1925–1926 mokslo metais mokykla tikrinta 1926 01 30. Mokėsi 46 vaikai: I skyriuje
8 mergaitės ir 8 berniukai, II – 10 mergaičių ir 9 berniukai, III – 1 mergaitė ir
10 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1432, l. 36).
1926–1927 mokslo metais mokykla tikrinta 1927 02 23. Mokėsi 43 vaikai:
I skyriuje 8 mergaitės ir 12 berniukai, II – 6 mergaitės ir 4 berniukai, III –
7 mergaitės ir 6 berniukai. 1927 06 01 mokytoja V. Daunytė atsisakė pareigų.
1927 09 01 mokyklos vedėju paskirtas Pranas Žinka iš Kamajų (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 978, l. 60, 86, 87).
1927–1928 mokslo metais mokykla tikrinta 1928 02 09. Mokėsi 36 vaikai:
I skyriuje 6 mergaitės ir 12 berniukų, II – 2 mergaitės ir 5 berniukai, III – 4 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1455, l. 159). Apskrities suvestinės
apskrities ataskaitos duomenimis iš 81 apylinkės mokyklinio amžiaus vaiko
1928–1929 mokslo metais mokyklą lankė 74 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 701, l. 27).
1929–1930 mokslo metais mokykla tikrinta 1930 03. Mokėsi 80 vaikų: I skyriuje
26 mergaitės ir 21 berniukas, II – 8 mergaitės ir 21 berniukas, III – 3 mergaitės
ir 1 berniukas (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 389).
1930–1931 mokslo metais mokykla tikrinta 1931 06 23. Mokėsi 84 vaikai:
I skyriuje 32 mergaitės ir 16 berniukų, II – 8 mergaitės ir 13 berniukų, III –
4 mergaitės ir 10 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 131). 1932 metais
mokyklą baigė 4 mergaitės ir 1 berniukas.
1932–1933 mokslo metais mokykla tikrinta 1933 03 17. Mokėsi 69 vaikai:
I skyriuje 12 mergaičių ir 5 berniukai, II – 19 mergaičių ir 16 berniukų, III –
5 mergaitės ir 7 berniukai, IV – 2 mergaitės ir 3 berniukai. Visi ketvirtokai 1933 m.
baigė mokyklą (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1566, l. 95).
1933–1934 mokslo metais mokykla tikrinta du kartus: 1934 01 19 mokėsi
63 vaikai: I skyriuje 4 mergaitės ir 8 berniukai, II – 20 mergaičių ir 6 berniukai,
III – 9 mergaitės ir 11 berniukų, IV – 3 mergaitės ir 4 berniukai; 1934 05 12 mokėsi
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75 vaikai: I skyriuje 9 mergaitės ir 13 berniukų, II – 20 mergaičių ir 6 berniukai,
III – 9 mergaitės ir 11 berniukų, IV – 3 mergaitės ir 4 berniukai. Visi ketvirtokai
1934 metais baigė mokyklą (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1605, l. 18, 86).
1934–1935 mokslo metais mokykla tikrinta 1934 11 14. Mokėsi: II skyriuje
13, III – 16, IV – 13 vaikų. 1935 metais mokyklą baigė 6 mergaitės ir 7 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1645, l. 80).
1935–1936 mokslo metais mokyklą tikrinta 1936 01 20. Mokėsi: II skyriuje
20, III – 11, IV – 8 vaikai. 1936 metais mokyklą baigė 8 mergaitės (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 2508, l. 58).
1936–1937 mokslo metais mokykla tikrinta du kartus: 1936 09 25 mokėsi
I skyriuje 20, IV – 5 vaikai; 1937 05 14 mokėsi I skyriuje 11, IV – 4 vaikai.
1937 metais mokyklą baigė 3 mergaitės (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1692, l. 33, 92).
1937–1938 mokslo metais mokykla tikrinta 1938 03 10. Mokėsi: II skyriuje
20, III – 9, IV – 9. 1938 metais mokyklą baigė 4 mergaitės ir 4 berniukai (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1718, l. 286).
1938–1939 mokslo metais mokykla tikrinta 1938 12 01. Mokėsi: II skyriuje
11, III – 22, IV – 12 vaikų. 1939 metais mokyklą baigė 3 mergaitės ir 4 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 151).
1939–1940 mokslo metais mokykla tikrinta 1940 01 27. Mokėsi: II skyriuje
12, III – 18, IV – 10 vaikų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1747, l. 112).
Vėliau vedėjas Pranas Žinka perkeltas į Veduvíškį, ten irgi dirbo daug metų.

Kamajų pradžios mokykla
Atkurta 1918 11. Mokytojas Jonas Samas, baigęs Saulės pedagoginius kursus
Kaune. 1919–1920 mokslo metais mokykla jau dvikomplektė – antra mokytoja
Teofilė Bagdonaitė, baigusi Kamajÿ pradžios mokyklą. Mokykla tikrinta 1920 03 22.
Mokėsi 84 vaikai: I skyriuje 18 mergaičių ir 20 berniukų, II – 9 mergaitės ir
12 berniukų, III – 7 mergaitės ir 9 berniukai, IV – 4 mergaitės ir 5 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1358, l. 167).
1920 09 15 mokytoja T. Bagdonaitė perkelta kitur, mokytoja paskirta Marija
Paknytė, baigusi 4 gimnazijos klases ir Rokiškio vasaros mokytojų kursus (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 691, l. 7). Mokykla tikrinta 1921 04 12. Mokėsi 110 vaikų: I skyriuje
23mergaitės ir 22 berniukai, II – 21 mergaitė ir 7 berniukai, III – 7 mergaitės ir
9 berniukai, IV – 9 mergaitės ir 13 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1366, l. 271).
1921–1922 mokslo metais mokykla tikrinta 1921 11 11. Mokėsi 149 vaikai:
I skyriuje 27 mergaitės ir 18 berniukų, II – 24 mergaitės ir 19 berniukų, III –
26 mergaitės ir 25 berniukai, IV – 5 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1376, l. 117).
1922 09 vedėjas J. Samas paskirtas laikinai einančiu mokyklų inspektoriaus
pareigas, vedėju paskirtas Vladas Puodėnas, baigęs metinius pedagoginius kursus, iš Dači¿nų. (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 693, l. 23). Mokykla tikrinta 1923 01 23.
Mokėsi 163 vaikai: I skyriuje 36 mergaitės ir 24 berniukai, II – 20 mergaičių ir
14 berniukų, III – 19 mergaičių ir 21 berniukas, IV – 13 mergaičių ir 16 berniukų
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1387, l. 77). 1923 03 atidarytas trečias komplektas – paskirta
trečia mokytoja Valė Stancikaitė, baigusi 4 gimnazijos klases (LCVA, f. 391, ap. 3,
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Kamajų pradžios mokyklos IV skyriaus mokiniai. 1926 10 20. Iš Elenos Gasilavičienės
(Muralytės) albumo

b. 694, l. 47). Papildomai mokykla tikrinta 1923 05 07. Mokėsi 85 vaikai: I skyriuje
15 mergaičių ir 13 berniukų, II – 9 mergaitės ir 7 berniukai, III – 13 mergaičių ir
9 berniukai, IV – 8 mergaitės ir 11 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1387, l. 114).
1923–1924 mokslo metais vedėju vietoje V. Puodėno dirbo Antanas Starkus,
turįs jaun. mokytojo teises, mokytojos tos pačios – M. Paknytė ir V. Stancikaitė.
Mokykla tikrinta 1924 01 22. Mokėsi 138 vaikai: I skyriuje 39 mergaitės ir 28 berniukai, II – 14 mergaičių ir 14 berniukų, III – 9 mergaitės ir 6 berniukai, IV –
12 mergaičių ir 16 berniukų. 1924 06 03 vyko baigiamieji egzaminai: iš 18 laikiusių
egzaminus išlaikė 16 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1398, l. 201, 237).
1924 09 vietoje M. Paknytės ir V. Stancikaitės mokytojais paskirti Pranas
Žinka, turįs jaun mokytojo teises, ir Mikalina Mikalkevičiūtė, baigusi 4 gimnazijos
klases. Mokykla tikrinta 1925 05 11. Mokėsi 76 vaikai: I skyriuje 9 mergaitės ir
11 berniukų, II – 17 mergaičių ir 10 berniukų, III –16 mergaičių ir 13 berniukų
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1415, l. 11).
1925–1926 mokslo metais mokykla tikrinta 1926 02 26. Mokėsi 143 vaikai:
I skyriuje 17 mergaičių ir 29 berniukai, II – 21 mergaitė ir 22 berniukai, III –
14 mergaičių ir 16 berniukų IV – 13 mergaičių ir 10 berniukų. 1926 05 25 vyko
egzaminai: iš 19 laikiusių išlaikė 16 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1432, l. 46, 83).
1926–1927 mokslo metais mokykla tikrinta 1927 04 23. Mokėsi 79 vaikai:
I skyriuje 2 mergaitės ir 12 berniukų, II – 10 mergaičių ir 11 berniukų, III –
8 mergaitės ir 11 berniukų, IV – 9 mergaitės ir 16 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1444, l. 189).
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Kamajų pradžios mokyklos III skyriaus mokiniai. 1932 m. Iš Broniaus Pankevičiaus albumo

1927 09 01 mokytojas Pranas Žinka perkeltas į Kamajėliùs, mokytojais paskirti Valerija Tylienė iš Duokiškio ir Vladas Sukauskas iš Matiìkų. (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 978, l. 60). Mokykla tikrinta 1928 02 10. Mokėsi 94 vaikai: I skyriuje
21 mergaitė ir 18 berniukų II – 8 berniukai, III – 8 mergaitės ir 13 berniukų,
IV – 13 mergaičių ir 13 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1455, l. 192).
1928 09 01 V. Sukauskas perkeltas kitur, mokytoja paskirta Zofija Makuškaitė,
baigusi Utenos mokytojų kursus. (LCVA, F. 391, ap. 3, b. 999, l. 84). Apskrities
suvestinės ataskaitos duomenimis, iš 234 apylinkės mokyklinio amžiaus vaikų
1928–1929 mokslo metais mokyklą lankė 183 (nelankė 51) (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 701, l. 27). Mokykla tikrinta 1929 06 05. Mokinių skaičius nepateiktas. 1929 metais mokyklą baigė 5 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1466, l. 7).
1929–1930 mokslo metais mokykla tikrinta 1929 11 22. Mokėsi 132 vaikai. 1930 metais mokyklą baigė 8 mergaitės ir 8 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1489, l. 444).
1930 06 01 mokytoja Valerija Tylienė perkelta į Duokiškį, mokytoju paskirtas
Marcelinas Kilas iš Duokiškio (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1040, l. 82). Kamajų žydų
pradžios mokykla prijungta kaip atskiras komplektas.
Mokykla tikrinta 1931 06 13. Mokėsi 255 vaikai: I skyriuje 69 mergaitės ir
65 berniukai, II – 28 mergaitės ir 35 berniukai, III – 21 mergaitė ir 18 berniukų,
IV – 7 mergaitės ir 12 berniukų. 1931 metais mokyklą baigė 2 mergaitės ir 9 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 39). 1931–1932 mokslo metais mokykla tikrinta
1931 11 10. Mokėsi 229 vaikai: I skyriuje 29 mergaitės ir 29 berniukai, II – 50 mer567
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gaičių ir 39 berniukai, III – 23 mergaitės
ir 32 berniukai, IV – 20 mergaičių ir
12 berniukų. 1932 metais mokyklą baigė 14 mergaičių ir 6 berniukai, žydų
komplektą – 1 mergaitė ir 2 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 15).
1931 11 26 vedėjas M.Kilas atleistas jo paties prašymu, vedėju paskirtas
Petras Blauzdžiūnas, baigęs mokytojų
seminariją (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1061,
l. 56). Mokykla tikrinta 1933 03 06.
Mokėsi 196 vaikai: I skyriuje 30 mergaičių ir 22 berniukai, II – 23 mergaitės ir 38 berniukai, III – 27 mergaitės
ir 22 berniukai, IV – 14 mergaičių ir
22 berniukai; žydų komplekte 46 vaikai:
I skyriuje 10 mergaičių ir 13 berniukų, II – 2 mergaitės ir 8 berniukai,
III – 4 mergaitės ir 1 berniukas, IV –
8 berniukai. 1933 metais mokyklą baigė
12 mergaičių ir 20 berniukų (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1566, l. 121).
1933–1934 mokslo metais mokykla tikrinta du kartus: 1934 01 23
mokėsi 175 vaikai: I skyriuje 11 mer- Kamajų jaunalietuviai prie paminklo poetui
gaičių ir 10 berniukų, II – 20 mergai- A. Strazdui. Pirmoje eilėje 2-a iš dešinės
čių ir 28 berniukai, III – 34 mergaitės mokytoja Zofija Klemerauskienė (Makuškaitė).
ir 30 berniukų, IV – 18 mergaičių 1935 m. Iš Pranciškos Žliubienės (Pranckūnaitės)
ir 12 berniukų, V – 2 mergaitės ir albumo
10 berniukų: žydų komplekte 46 vaikai: I skyriuje 9 mergaitės ir 11 berniukų, II – 5 mergaitės ir 6 berniukai, III –
3 mergaitės ir 7 berniukai, IV – 4 mergaitės ir 1 berniukas; 1934 06 26 I skyriuje
mokėsi 45 mergaitės ir 40 berniukų. 1934 metais mokyklą baigė 21 mergaitė ir
10 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1605, l. 9, 82).
1934 10 15 mokytojas Antanas Starkus atleistas dėl ligos, 10 22 mokytoja
paskirta Adelė Varneckienė iš Krýlių. (LCVA, F. 391, ap. 3, b. 1124, l. 59, 63).
Mokykla tikrinta 1934 11 13. Mokėsi 201 vaikas: I skyriuje – 27, II – 61, III – 44.
IV – 20, V -20, VI – 7 (V ir VI skyriai nelankė dėl vietos stokos); žydų komplekte
46 vaikai: I skyriuje 21, II – 16, III – 9. 1935 metais mokyklą baigė 14 mergaičių
ir 10 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1645, l. 82
1935 09 04 mokytoju paskirtas Vladas Varneckas iš Minči¿nų. (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1145, l. 83). 1935 metų rudenį mokytoja pradeda dirbti ir Sofija
Klemerauskienė, baigusi dvimečius mokytojų kursus. Mokykla tikrinta 1936 01 22.
Mokėsi 234 vaikai: I skyriuje 22, II – 56, III – 57, IV – 47, V – 52; žydų komplekte
52 vaikai: I skyriuje 27, II -10, III – 15. 1936 05 19 mokėsi I skyriuje 69, IV – 44,
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Kamajų pradžios mokyklos V skyriaus mokiniai su mokytoju. 1936 06 17. Iš E. Gasilavičienės
(Muralytės) albumo

Kamajų pradžios mokyklos VI skyriaus mokiniai su mokytoju. 1937 01 07. Iš E. Gasilavičienės
(Muralytės) albumo
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Kamajų pradžios mokyklos mokiniai su mokytojais. 1939–1940 mokslo metai.
Iš Onos Smalstienės albumo

V – 53 vaikai; žydų komplekte I skyriuje 35, III –12. 1936 metais mokyklą baigė
14 mergaičių ir 21 berniukas (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2508, l. 152).
1936 08 21 mokytoja paskirta Julija Grigaravičienė iš Trakų apskrities
Užùguosčio, 1936 08 26 mokytojai Adelė ir Vladas Varneckai perkelti į Panemunºlį,
mokytojais paskirti Kotryna ir Mykolas Blusiai iš Panemunėlio, 1936 11 01 mokytoja Julija Grigaravičienė perkelta į Miegónis, mokytoja paskirta Eugenija Pet
rulienė iš Minči¿nų, 1936 12 01 vedėjas Petras Blauzdžiūnas perkeltas į Rokiškio
geležinkelio stotį, vedėju paskirtas Leonas Suvaizdis iš Rokiškio geležinkelio
stoties (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 220, l. 19, 56, 95, 107). Mokykla tikrinta du kartus: 1936 12 01 mokėsi II skyriuje 52, III – 46, IV – 41, V – 37, VI – 44; žydų
komplekte – II skyriuje 13, III – 12, IV – 11 vaikų; 1937 05 13 mokėsi I skyriuje
66, IV – 36, V – 37, VI – 43; žydų komplekte – I skyriuje 27,
IV – 10 vaikų. 1937 metais baigė IV skyrių 18 mergaičių ir
22 berniukai, VI skyrių 17 mergaičių ir 24 berniukai (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1692, l. 35, 63).
1937 08 25 mokytoja Eugenija Petrulienė perkelta į
Sv¸dasus, mokytoju paskirtas Vincas Šukaitis iš Svėdasÿ (LCVA,
f. 391, ap. 6, b. 266, l. 99). Mokykla tikrinta 1938 02 24–25.
Mokėsi II skyriuje 56, III – 38, IV -36, V – 36, VI – 30 vaikų; žydų komplekte II skyriuje – 11, III – 11, IV – 12 vaikų. 1938 metais mokyklos IV skyrių baigė 17 mergaičių ir
13 berniukų, VI – 15 mergaičių ir 13 berniukų (LCVA, f. 391,
Kamajų pradžios
ap. 3, b. 1718, l. 294).
1938 10 27 mokytojas Vincas Šukaitis perkeltas į Šiaulių mokyklos vedėjas
apskritį, Jõniškį, mokytoja paskirta Ona Butvilienė iš Jõniš- 1936–1940 m. Leonas
kio (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 265, l. 24). Mokykla tikrinta Suvaizdis. Iš KSGA
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1939 04 25. Mokėsi 197 vaikai: II – skyriuje 51, III – 46, IV – 37, V – 30, VI – 33;
žydų komplekte 36 vaikai: II – skyriuje 13, III – 12, IV – 11. 1939 metais baigė
IV skyrių 18 mergaičių ir 10 berniukų, VI skyrių – 15 mergaičių ir 16 berniukų
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 68).
1939–1940 mokslo metais mokykla tikrinta 1939 11 11. Mokėsi 194 vaikai:
II skyriuje 48, III – 50, IV – 42, V – 27, VI – 27; žydų komplekte 37 vaikai:
II skyriuje – 9, III – 13, IV – 15. Mokytojai Kotryna ir Mykolas Blusiai pakeitė
pavardę – tapo Gerbiniais (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1747, l. 155).

Kamajų žydų pradžios mokykla
Leidimas steigti mokyklą gautas 1924 10 01 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 695,
l. 47). Įsteigta 1926 10 04. Mokytoja Rocha Jeruzalimaitė, baigusi gimnaziją ir
Marijampolės pedagoginius kursus. Mokykla tikrinta 1927 06 23. Mokėsi 30 vaikų:
I skyriuje 4 mergaitės ir 6 berniukai, II – 12 mergaičių ir 8 berniukai (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1444, l. 174).
1927 09 01 vedėja Rocha Jeruzalimaitė atleista jos prašymu, vedėju paskirtas
Ruvimas Tabachovičius, baigęs Kauno Tarbut kursus (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 978,
l. 45). Mokykla tikrinta 1928 04 26. Mokėsi 36 vaikai: I skyriuje 6 mergaitės ir
2 berniukai, II – 4 mergaitės ir 9 berniukai, III – 10 mergaičių ir 5 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1455, l. 124).
1928–1929 mokslo metais mokykla tikrinta 1929 06 05. Mokėsi žiemą 42 vaikai, nuo 05 01 dar 7 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1466, l. 51).
1929 08 01 vedėjas Ruvimas Tabachovičius atleistas, 09 21 vedėja paskirta
Šifra Karpuckaitė, baigusi Telšių Javna pedagoginius kursus (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1020). Mokykla tikrinta 1929 11 22. Mokėsi 41 vaikas (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1489, l. 443).
1930 04 12 vedėja Šifra Karpuckaitė perkelta į Rokiškį, vedėja paskirta Ita
Hinda Šerelaite iš Rokiškio (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1040, l. 15, 103). 1930 09 01
žydų mokykla sujungta su Kamajų mokyklą kaip atskiras komplektas. 1931 12 01
mokytoju paskirtas Jankelis Charitas, baigęs Kauno žydų draugijos Tarbut pedagoginius kursus (LCVA, F. 391, ap. 3, b. 1061, l. 55).

Krylių (Verksnionių) pradžios mokykla
Įsteigta 1922 10 01 Verksnioniÿ kaime. Mokytoja Genė Šukytė, baigusi 3 gimnazijos klases ir dvejus kursus, atkelta iš Kazliškio. Mokykla tikrinta 1922 12 09.
Mokėsi 47 vaikai: I skyriuje 4 mergaitės ir 17 berniukų, II – 4 mergaitės ir
14 berniukų, III – 3 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1387, l. 87).
1923–1924 mokslo metais mokykla tikrinta 1924 01 26. Mokytoja sirgo, mokinių skaičius nepateiktas (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1398, l. 244). 1924–1925 mokslo
metais mokykla tikrinta 1924 11 20. Mokėsi 45 vaikai: I skyriuje 7 mergaitės ir
16 berniukų, II – 5 mergaitės ir 7 berniukai, III – 1 mergaitė ir 9 berniukai (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1415, l. 79). 1925–1926 mokslo metais mokykla tikrinta 1926 02 27.
Mokėsi 37 vaikai: I skyriuje 6 mergaitės ir 12 berniukų, II – 2 mergaitės ir
10 berniukų, III – 3 mergaitės ir 4 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1432, l. 47).
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Jono ir Elenos Gikių
gyvenamasis namas
Kalvių kaime. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą
jame veikė Krylių
pradžios mokykla.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 13

1926 05 23 švietimo ministro įsakymu atleista grupė mokytojų, neturinčių
cenzo, tarp jų ir Genė Šukytė. 1926 09 01 vedėju paskirtas Juozas Butkus, baigęs
dvimečius mokytojų kursus, iš Kuosių. (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 959, l. 219, 280).
Mokykla tikrinta 1928 03 02. Mokėsi 35 vaikai: I skyriuje 9 mergaitės ir 14berniukų,
III – 3 mergaitės ir 9 berniukai. (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1455, l. 141).
Suvestinės apskrities ataskaitos duomenimis, iš 143 apylinkės mokyklinio
amžiaus vaikų 1928–1929 mokslo metais mokyklą lankė 125 (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 701, l. 27). Mokykla tikrinta 1929 06 06. Be vedėjo J. Butkaus, dirbo mokytoja
Ona Adomaitytė, baigusi Naujåmiesčio mokytojų kursus, iš Šiauliÿ apskrities
Vaidminiÿ. Mokėsi žiemą 43 vaikai, nuo 05 01 – 14 vaikų.(LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1466, l. 8).
1929 09 01 vedėjas Juozas Butkus perkeltas į Sv¸dasus, vedėju paskirtas
Jonas Ožalas iš Svėdasÿ (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1020, l. 136). 1929 10 03 gautas
švietimo ministro sutikimas dėl Verksnionių mokyklos sutvarkymo – du komplektai Kalvių ir Krylių kaimuose ir vadinama Krylių mokykla (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 700, l. 214).
1929–1930 mokslo metais mokykla tikrinta 1930 06 23. Mokėsi 148 vaikai:
I skyriuje 51 mergaitės ir 40 berniukų, II – 16 mergaičių ir 20 berniukų, III –
2 mergaitės ir 6 berniukai, IV – 3 mergaitės ir 10 berniukų. 1930 metais mokyklą
baigė 1 mergaitė ir 7 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 305).
1930–1931 mokslo metais mokykla tikrinta 1931 05 29. Mokėsi 142 vaikai:
I skyriuje 27 mergaitės ir 38 berniukai, II – 24 mergaitės ir 16 berniukų, III –
14 mergaičių ir 18 berniukų, IV – 3 mergaitės ir 2 berniukai. 1931 metais visi
baigė mokyklą (LCVA, F. 391, ap. 3, b. 1489, l. 162).
1931 12 01 trečia mokytoja paskirta Adelė Garuckaitė, baigusi Marijampolės
mokytojų seminariją (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1061, l. 56). 1932 metais mokyklą
baigė 10 mergaičių ir 10 berniukų.
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Krylių pradžios mokyklos mokiniai

1932–1933 mokslo metais mokykla tikrinta 1933 02 14–15. Veikė trys atskiri
komplektai. Mokėsi: Kalviuose 69 vaikai: I skyriuje 10 mergaičių ir 10 berniukų,
II – 7 mergaitės ir 10 berniukų, III – 10 mergaičių ir 7 berniukų, IV – 6 mergaitės ir 9 berniukai; Urbõniškyje 65 vaikai: I skyriuje 6 mergaitės ir 7 berniukai,
II – 6 mergaitės ir 11 berniukų, III – 12 mergaičių ir 10 berniukų, IV – 5 mergaitės ir 8 berniukai; Taraµdžiuose 45 vaikai: I skyriuje 4 mergaitės ir 7 berniukai,
II – 5 mergaitės ir 10 berniukų, III – 8 mergaitės ir 2 berniukai, IV – 6 mergaitės ir 4 berniukai. 1933 metais mokyklą baigė Kalviuose 5 mergaitės ir 8 berniukai, Taraldžiuose 6 mergaitės ir 3 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1566,
l. 138).
1933–1934 mokslo metais mokykla tikrinta 1934 01 17. Mokėsi: Kalviuose
87 vaikai: I skyriuje 20 mergaičių ir 20 berniukų, II – 5 mergaitės ir 12 berniukų,
III – 9 mergaičių ir 7 berniukai, IV – 6 mergaitės ir 8 berniukai; Taraldžiuose
45 vaikai: I skyriuje 7 mergaitės ir 4 berniukai, II – 6 mergaitės ir 5 berniukai,
III – 4 mergaitės ir 11 berniukų, IV – 8 mergaitės. 1934 metais mokyklą baigė
22 mergaitės ir 9 berniukai – visus komplektus (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1605,
l. 96).
1934 11 01 mokytoja Ona Adomaitytė perkelta į Vilkaviškio apskritį, mokytoja Adelė Varneckienė (Garuckaitė) perkelta į Kamajus, mokytojomis paskirtos
Pranė Ožalienė (Markevičiūtė) iš Minčiūnų ir Antanina Galiauskaitė, išlaikiusi
egzaminus prie Švietimo ministerijos (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1124, l. 54, 59). Mokykla tikrinta 1934 12 03–04. Mokėsi: Kalviuose 48 vaikai (I skyriuje 9, II – 11,
III – 20, IV – 8); Urboniškyje 48 vaikai (I skyriuje 14, II – 14, III – 6, IV – 14);
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Taraldžiuose 33 vaikai (II skyriuje 18, III – 7, IV – 8). 1935 metais mokyklą baigė
13 mergaičių ir 13 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1645, l. 62).
1935–1936 mokslo metais mokykla tikrinta du kartus: 1935 01 15 ir 1936 03 31.
Mokėsi: Kalviuose 49 vaikai (II skyriuje 28, III – 13, IV – 8); Urboniškyje 41
(II skyriuje 23, III – 12, IV – 6); Taraldžiuose 42 vaikai (II skyriuje 19, III – 15,
IV – 8). 1936 metais mokyklą baigė 10 mergaičių ir 8 berniukai. (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 2508, l. 33, 69).
1936 09 01 vedėjas Jonas Ožalas ir mokytoja Pranė Ožalienė perkelti į Ragelius, vedėju paskirtas Petras Kišūnas iš Mitrågalio, mokytoju – Petras Vaičius iš
Ragelių (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 220, l. 56, 95). Mokykla tikrinta 1937 05 24. Mokėsi:
Kalviuose I skyriuje 11, IV – 6, Urboniškyje I skyriuje 13, IV – 6, Taraldžiuose
I skyriuje 18, IV -14 vaikų. 1937 metais mokyklą baigė Kalviuose 6 mergaitės,
Urboniškyje 5 mergaitės, Taraldžiuose 6 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 1692, l. 29).
1937 09 01 mokytoja Antanina Galiauskaitė perkelta į Ukmergºs apskritį,
Bukónis, mokytojas Petras Vaičius perkeltas į Brôzgius, mokytojomis paskirtos
Emilija Valkūnaitė, baigusi mokytojų seminariją, iš Šiùrpiškių ir Adelė Barčaitė,
baigusi humanitarinį fakultetą (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 266, l. 35, 73, 78, 91).
Mokykla tikrinta 2 kartus: 1938 01 21 (Urboniškio ir Taraldžių komplektai) Urboniškyje mokėsi 42 vaikai: II skyriuje 9, III – 22, IV – 11; Taraldžiuose 44 vaikai:
II skyriuje 15, III – 14, IV – 15; 1938 04 26 (Kalvių komplektas), mokėsi 36 vaikai:
II skyriuje 11, III – 17, IV – 8. 1938 metais mokyklą baigė Kalviuose 4 mergaitės
ir 4 berniukai, Urboniškyje 4 mergaitės ir 4 berniukai, Taraldžiuose 6 mergaitės
ir 6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1718, l. 270, 322).
1938 09 01 vietoj A. Barčiūtės mokytoju paskirtas Feliksas Urnevičius, baigęs
Vilniaus „Ryto“ mokytojų seminariją (LCVA, F. 391, ap. 6, b. 265, l. 99). Mokykla
tikrinta 1938 11 16–17. Mokėsi: Kalviuose 39 vaikai: II skyriuje 13, III – 13, IV –
13, Urboniškyje 34 vaikai (II skyriuje 10, III – 12, IV – 12); Taraldžiuose 40 vaikų (I skyriuje 15, III – 13, IV – 12) 1939 metais mokyklą baigė 16 mergaičių ir
5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 167). 1939 01 01 mokytojas Feliksas
Urnevičius perkeltas į Vaboliùs, mokytoja laisvai samdomos teisėmis paskirta
Bronė Bučienė iš Vabõlių (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 422, l. 36, 184). 1939 09 01
leista įsteigti V skyrių (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2571, l. 291). Mokykla tikrinta
1940 03 07. Ji dirbo naujame 1938–1939 metais pastatytame mediniame pastate.
Mokėsi 106 vaikai: II skyriuje 25, III – 28, IV – 21, V – 31 (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1747, l. 82).

Minčiūnų pradžios mokykla
Apskrities suvestinės ataskaitos duomenimis iš 63 apylinkės mokyklinio
amžiaus vaikų 1928–1929 mokslo metais mokyklas lankė 57; leista atidaryti I komplekto pradžios mokyklą (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 701, l. 27). 1930 09 01 vedėju
paskirtas Vladas Varneckas, baigęs Panevėžio mokytojų seminariją (LCVA, f. 391,
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ap. 3, b. 1040, l. 69). Mokykla tikrinta 1931 04 22. Mokėsi 42 vaikai: I skyriuje
11 mergaičių ir 11 berniukų, II – 6 mergaitės ir 7 berniukai, III – 1 mergaitė ir
6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 154).
2 lentelė
1931–1932 mokslo metų klasės dienyne pateiktas išsamus mokinių sąrašas
Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė,
tėvo vardas

1.

Stefanija Kaupaitė, Antano

2.

Vytautas Kaupas, Kosto

3.
4.

Mokinio amžius,
metais

Kaimas

Mokyklos skyrius

7

Gaveikiai

I

7

“

I

Liucija Jagminaitė, Petro

8

Geisčiai

I

Povilas Jagminas, Petro

12

“

II

5.

Gėnė Vitkevičiūtė, Prano

13

“

III

6.

Stefanija Vitkevičiūtė, Prano

10

“

II

7.

Domas Aleinikovas,
Lozoriaus

9

“

I

8.

Stasė Janukėnaitė, Jurgio

12

“

II

9.

Vladas Levandavičius, Prano

7

“

I

10.

Zosė Mickytė, Jono

8

“

II

11.

Zigmas Mirskis, Jono

11

“

III

12.

Vytautas Orda, Edvardo

7

“

I

13.

Joana Ordaitė, Edvardo

9

“

I

14.

Zosė Vanagaitė, Jurgio

7

“

I

15.

Jonas Bagdonas, Antano

11

Laukagaliai

IV

16.

Juozas Petronis, Juozo

10

“

III

17.

Kazys Balbata, Jono

12

Minčiūnai

II

18.

Petras Balbata, Jono

8

“

I

19.

Jonas Barzdonis, Elzės

12

“

III

20.

Antanina Lapinskaitė, Kazio

10

“

II

21.

Leonas Lapinskas, Kosto

11

“

IV

22.

Petras Lapinskas, Kazio

8

“

I

23.

Stasys Lapinskas, Kazio

6

“

I

24.

Juozas Baltuška, Ignoto

6

Påpiškiai

I

25.

Vytautas Baltuška, Ignoto

7

“

II

26.

Marcelė Petronytė, Jurgio

8

“

I

27.

Jurgis Sklėrys, Petro

8

“

I

28.

Ona Sklėrytė, Petro

9

Patiltė

II

29.

Marija Afanasjeva, Simono

7

“

I

30.

Stasė Matuliauskaitė, Juozo

8

“

I

31.

Petras Matuliauskas, Juozo

11

“

III

32.

Julija Matuliauskaitė,
Dominiko

Radžionys

I

33.

Kostė Matuliauskaitė, Kazio

12

“

III

34.

Ona Matuliauskaitė,
Dominiko

11

“

III

35.

Bronius Matuliauskas, Kazio

10

“

II

36.

Jonas Matuliauskas, Kazio

9

“

III

7
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(tęsinys)
Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė,
tėvo vardas

Mokinio amžius,
metais

Kaimas

Mokyklos skyrius

37.

Justinas Matuliauskas, Domo

13

“

III

38.

Valentina Pankevičiūtė,
Valentinos

9

“

II

39.

Alfonsas Repšys, Onos

10

“

I

40.

Emilija Repšytė, Onos

9

“

I

41.

Kazimiera Repšytė, Onos

12

“

III

42.

Stefanija Repšytė, Onos

10

“

III

43.

Liudvika Grigaliūnaitė, Petro

8

Šermukšnýnė

II

44.

Elena Pranckūnaitė, Jono

8

“

I

45.

Ona Pranckūnaitė, Jono

7

“

I

46.

Pranas Pranckūnas, Jono

10

“

II

(LCVA, f. 802, ap. 16, b. 1, l. 1–2).

1932 09 11 vedėjas Vladas Varneckas atleistas jam pačiam prašant, vedėju
paskirtas Leonas Pračkaila, baigęs Simono Daukanto mokytojų seminariją (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1082, l. 65, 79).Mokykla tikrinta 1933 03 16. Mokėsi 36 vaikai:
I skyriuje 8 mergaitės ir 2 berniukai, II – 5 mergaitės ir 5 berniukai, III – 6 mergaitės ir 6 berniukai, IV – 2 mergaitės ir 2 berniukai. 1933 metais mokyklą baigė
2 mergaitės ir 1 berniukas (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1566, l. 97).
1933 10 01 vedėjas Leonas Pračkaila perkeltas Rokiškin, vedėja paskirta Elena
Bagdonaitė iš Rokiškio, 1933 11 01 vedėja Elena Bagdonaitė perkelta į Burõkiškį,
vedėja paskirta Pranė Markevičiūtė, baigusi Panevėžio mokytojų seminariją (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1103, l. 25, 41). Mokykla tikrinta 1934 01 19. Mokėsi 35 vaikai:
I skyriuje 5 mergaitės ir 5 berniukai, II – 5 mergaitės ir 3 berniukai, III – 5 mergaitės ir 4 berniukai, IV – 5 mergaitės ir 3 berniukai. Visi ketvirtokai 1934 metais
baigė mokyklą (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1605, l. 89).
1934 11 01 vedėja Pranė Ožalienė (Markevičiūtė) perkelta į Krylius, vedėju
paskirtas Vladas Varneckas iš Vilkaviškio apskrities Pašeimeniÿ (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 1103, l. 54). Mokykla tikrinta 1934 11 14. Mokėsi 36 vaikai: I skyriuje
13, II – 13, III – 7, IV – 3. 1935 metais mokyklą baigė 1 mergaitė ir 2 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1645, l. 78).
1935 09 01 vedėjas Vladas Varneckas perkeltas į Kamajus, vedėja paskirta Eugenija Petrulienė (Likaitė), baigusi mokytojų seminariją, iš Vabolių. Mokykla tikrinta
1936 01 22. Mokėsi 41 vaikas: I skyriuje 16, II – 13, III – 8, IV – 4. 1936 metais
mokyklą baigė 2 mergaitės ir 1 berniukas (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2508, l. 54).
1936 11 01 vedėja Eugenija Petrulienė perkelta į Kamajus, vedėja paskirta
Janina Skrebulytė, baigusi Kauno Saulės mokytojų seminariją, iš Kunigíškių (LCVA,
f. 391, ap. 6 b. 220, l. 56). Mokykla tikrinta 2 kartus: 1936 09 25 mokėsi I skyriuje
20, IV – 5 vaikai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1692, l. 65); 1937 05 04 mokėsi I skyriuje
12, IV – 6 vaikai, 1937 metais mokyklą baigė 3 mergaitės ir 3 berniukai (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1693, l. 7).
1937–1938 mokslo metais mokykla tikrinta 1938 03 10. Mokytoja Janina Skeirienė (Skrebulytė). Mokėsi 36 vaikai: II skyriuje 12, III – 16, IV – 8. 1938 metais
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Minčiūnų pradžios mokyklos mokiniai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą mokykla buvo įsikūrusi
Patiltės vienkiemyje. Kamajų fotografo Mejerio Chirurgo nuotr. Iš K. Trečiokienės albumo

mokyklą baigė 5 mergaitės ir 2 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1718, l. 284).
1938–1939 mokslo metais mokykla tikrinta 1938 12 01. Mokėsi 40 vaikų: II skyriuje 15, III – 13, IV – 12. 1939 metais mokyklą baigė 4 mergaitės ir 6 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 49).
1939–1940 mokslo metais mokykla tikrinta 1940 03 07. Mokytoja Adelė Ramanauskienė, baigusi Liepojos gimnazijos klases ir Rokiškio metinius mokytojų
kursus. Mokėsi 27 vaikai: II skyriuje 7, III – 14, IV – 6 (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1747, l. 84).
Archyve dar saugomi Minčiūnų mokyklos 1932–1933, 1933–1934, 1934–1935,
1935–1936, 1936–1937, 1937–1938, 1938–1939, 1940–1941 mokslo metų klasės dienynai (LCVA, f. 802, ap. 16, b. 2–9). Tik gaila, kad juose surašyti mokinių sąrašai
neišsamiai užpildyti, ne visai tvarkingi, todėl jų straipsnyje panaudoti negalėjau.

Salų pradžios mokykla
Atkurta 1918 12 15. Mokytojas Matas Tylas, baigęs Rokiškio vasaros kursus. Mokykla pirmą kartą tikrinta 1921 03 19. Antra mokytoja Viktorija Obolevičiūtė, turinti jaun. mokytojos teises. Mokėsi 97 vaikai: I skyriuje 21 mergaitė ir
38 berniukai, II – 10 mergaičių ir 10 berniukų, III – 7 mergaitės ir 11 berniukų
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1366, l. 277). 1922–1923 mokslo metais mokykla tikrinta
1922 10 22. Mokėsi 94 vaikai: I skyriuje 23 mergaitės ir 32 berniukai, II – 7 mergaitės ir 6 berniukai, III – 8 mergaitės ir 10 berniukų, IV – 3 mergaitės ir 5 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1387, l. 97). 1923–1924 mokslo metais mokykla
tikrinta 1924 01 28. Mokėsi 80 vaikų: I skyriuje 18 mergaičių ir 27 berniukai,
II – 7 mergaitės ir 11 berniukų, III – 6 mergaitės ir 6 berniukai, IV – 2 mergaitės
ir 4 berniukai. 1924 06 04 vyko egzaminai – iš 4 laikiusių išlaikė 3 (LCVA, f. 391,
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ap. 3, b. 1398, l. 202, 246). 1924–1925 mokslo metais mokykla tikrinta 1924 11 19.
Mokėsi 97 vaikai: I skyriuje 27 mergaitės ir 24 berniukai, II – 7 mergaitės ir
15 berniukų, III – 4 mergaitės ir 10 berniukų, IV – 5 mergaitės ir 5 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1415, l. 78).
1925 09 01 vedėjas Matas Tylas perkeltas į Duokiškį, vedėja paskirta mokytoja
Viktorija Obolevičiūtė, mokytoju paskirtas Petras Pumputis, baigęs Šiaulių gimnaziją
ir Marijampolės pedagoginius kursus (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 944, l. 143, 148).
1926 05 26 iš 7 laikiusių egzaminus išlaikė 6 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1432, l. 83).
1926–1927 mokslo metais mokykla tikrinta 1927 05 17. Mokėsi 34 vaikai: I skyriuje
4 mergaitės ir 5 berniukai, II – 2 mergaitės ir 6 berniukai, III – 3 mergaitės ir
5 berniukai, IV – 3 mergaitės ir 6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1444, l. 157).
1927–1928 mokslo metais mokykla tikrinta 1928 02 11. Mokėsi 68 vaikai: I skyriuje
11 mergaičių ir 12 berniukų, II – 12 mergaičių ir 14 berniukų, III – 3 mergaitės
ir 9 berniukai, IV – 3 mergaitės ir 4 berniukai, visi 1928 metais baigę mokyklą
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1455, l. 462).
1928 09 01 mokytojas Petras Pumputis perkeltas į Svėdasus, mokytoju
paskirtas Antanas Tamošiūnas iš Šiaulių apskrities, Kalvių (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 999, l. 26, 84). Apskrities suvestinės ataskaitos duomenimis iš 182 apylinkės
mokyklinio amžiaus vaikų 1928–1929 mokslo metais mokyklą lankė 138 (nelankė
44) (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 701, l. 27). 1929 metais mokyklą baigė 3 mergaitės
ir 3 berniukai. 1928–1930 mokslo metais mokykla tikrinta 1930 06 23. Mokėsi
121 vaikas: I skyriuje 37 mergaitės ir 30 berniukų, II – 12 mergaičių ir 15 berniukų, III – 12 mergaičių ir 11 berniukų, IV – 3 mergaitės ir 7 berniukai, visi
1930 metais baigę mokyklą (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 303).
1930–1931 mokslo metais mokykla tikrinta 1931 05 28. Mokėsi 143 vaikai: I skyriuje 36 mergaitės ir 35 berniukai, II – 20 mergaičių ir 11 berniukų,
III – 11 mergaičių ir 16 berniukų, IV – 9 mergaitės ir 5 berniukai. 1931 metais
mokyklą baigė 2 mergaitės ir 2 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 148).
1932 metais mokyklą baigė 5 mergaitės ir 6 berniukai. 1932–1933 mokslo metais
mokykla tikrinta 1932 10 08. Mokėsi 84: I skyriuje 23 mergaitės ir 20 berniukų,
II – 13 mergaičių ir 10 berniukų, IV – 12 mergaičių ir 6 berniukai, 1933 metais
mokyklą baigė 8 mergaitės ir 7 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1526, l. 111).
1933–1934 mokslo metais mokykla tikrinta 1934 01 14. Mokėsi 118 vaikų: I skyriuje
22 mergaitės ir 19 berniukų, II – 25 mergaitės ir 18 berniukų, III – 6 mergaitės ir
13 berniukų, IV – 7 mergaitės ir 8 berniukai. 1934 metais mokyklą baigė 8 mergaitės ir 9 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1605, l. 93).
1934 11 16 mokytojas Antanas Tamošiūnas perkeltas į Raséinių apskritį, į
Karkl¸nus. Mokytoja paskirta Ona Vilkaitė, baigusi mergaičių mokytojų seminariją (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1124, l. 35, 36). Mokykla tikrinta 1935 03 13. Mokėsi
112 vaikų: I skyriuje 25, II – 28, III – 36, IV – 23. 1935 metais mokyklą baigė
13 mergaičių ir 8 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1645, l. 7).
1935 05 31 mirė mokytoja Ona Vilkaitė, 1935 09 01 vedėja Viktorija Obolevičiūtė perkelta į Svėdasus, vedėju paskirtas Antanas Kapickas, baigęs Panevėžio mokytojų seminarijos 2 kursus, iš Pauriškių, mokytoja paskirta Valerija
Kapickienė, baigusi Utenos Saulės mokytojų kursus, iš Utenos apskrities Leli¿nų
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(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1145, l. 56, 74, 75, 82). Mokykla tikrinta 1936 01 14
ir 1936 03 30. Mokėsi 93 vaikai: II skyriuje 34, III – 30, IV – 29. 1936 metais
mokyklą baigė 9 mergaitės ir 10 berniukų (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2508, l. 35,
73). 1936–1937 mokslo metais mokykla tikrinta 1937 05 25. Mokėsi I skyriuje 45,
IV – 23 vaikai. 1937 metais mokyklą baigė 12 mergaičių ir 10 berniukų (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1692, l. 271).
1937 10 21 Salose leista atidaryti V skyrių (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2572,
l. 26). 1937 11 16 paskirta trečia mokytoja Bronė Susnienė (LCVA, f. 391, ap. 6,
b. 266, l. 9). Mokykla tikrinta 1938 02 26. Mokėsi 133 vaikai: II skyriuje 39,
III – 30, IV – 34, V – 30. 1938 metais mokyklą baigė 19 mergaičių ir 7 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1718, l. 288).
1938 08 19 leista atidaryti VI skyrių (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2578, l. 7).
1938 11 01 mokytoja paskirta Valerija Grigaliūnaitė iš Panevėžio apskrities Dembåvos
(LCVA, f. 391, ap. 6, b. 265, l. 24). Mokykla tikrinta 2 kartus: 1938 11 17–18.
Mokėsi 158 vaikai: II skyriuje 44, III – 37, IV – 28, V – 30, VI –19; 1939 03 11
mokėsi 152 vaikai: II skyriuje 44, III – 37, IV – 27, V – 25, VI – 19. 1939 metais
mokyklą baigė 21 mergaitė ir 20 berniukų – kiek IV ir kiek VI skyrių nenurodyta
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 85).
1939 10 10 mokytoja paskirta Elena Pašilytė (vėliau Grumbinienė) iš Trakų apskrities Mažųjų Strėvini¹kų (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 422, l. 40). Mokykla
tikrinta 1940 03 03. Mokėsi 155 vaikai: II skyriuje 38, III – 35, IV – 32, V – 30,
VI – 20 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1747, l. 88).

Vabolių pradžios mokykla
Kai kuriose ataskaitose nurodoma kaip priklausanti Panemunėlio valsčiui.
Apskrities suvestinės ataskaitos duomenimis, iš 68 apylinkės mokyklinio amžiaus
vaikų 1928–1929 mokslo metais mokyklą lankė 60 (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 701,
l. 27). Mokykla tikrinta 1930 02 . Mokytojas Jonas Makuška. Mokėsi 45 vaikai:
I skyriuje 9 mergaitės ir 14 berniukų, II – 12 mergaičių ir 10 berniukų (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 402).
1930 09 01 vedėjas Jonas Makuška perkeltas į Vilkaviškio apskritį Didvyžiùs,
vedėju paskirtas Jonas Tomaševičius, baigęs Simono Daukanto mokytojų seminariją (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1040, l. 55, 63). Mokykla tikrinta 1931 05 28. Mokėsi
67 vaikai: I skyriuje 18 mergaičių ir 16 berniukų, II – 4 mergaitės ir 10 berniukų, III – 10 mergaičių ir 9 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1489, l. 142).
1932 metais mokyklą baigė 5 mergaitės ir 3 berniukai. 1932–1933 mokslo metais
mokykla tikrinta 1932 10 08. Mokėsi I skyriuje 15 mergaičių ir 23 berniukai, IV –
4 mergaitės ir 6 berniukai. 1933 metais mokyklą baigė 4 mergaitės ir 4 berniukai
(LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1526, l. 113). 1933–1934 mokslo metais mokykla tikrinta
2 kartus: 1933 11 23 mokėsi 67 vaikai: I skyriuje 6 mergaitės ir 9 berniukai, II –
10 mergaičių ir 15 berniukų, III – 4 mergaitės ir 11 berniukų, IV – 9 mergaitės
ir 3 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1566, l. 9). 1934 05 19 mokėsi I skyriuje
12 mergaičių ir 12 berniukų, IV – 7 mergaitės ir 3 berniukai. 1934 metais mokyklą
baigė 7 mergaitės ir 2 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1605, l. 13).
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Buvusios Kuosių pradžios mokyklos pastatas. A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 23

Nevierių pradžios mokyklos mokiniai. Mokytoja Eugenija Likaitė. Apie 1932 m.
Iš Elenos Zaborskienės (Šešelgytės) albumo
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1934 02 01 vedėjas Jonas Tomaševičius perkeltas į Šiaulių apskritį,
vedėja paskirta Eugenija Likaitė, baigusi
Panevėžio mokytojų seminariją (LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 1124, l. 174). Mokykla
tikrinta 1934 12 20. Mokėsi 52 vaikai: II skyriuje 25, III – 18, IV – 9.
1935 metais mokyklą baigė 1 mergaitė
ir 4 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1645, l. 47).
1935 09 01 vedėja Eugenija Likaitė
perkelta į Minčiūnus, vedėja paskirta
Bronė Susnienė, baigusi mokytojų seminariją, iš Marijampolės apskrities, Mikališkių (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1145, l. 83).
Mokykla tikrinta 2 kartus: 1936 01 14
mokėsi 47 vaikai: II skyriuje 29, III –
10, IV – 8; 1936 03 30 mokėsi 46 vaikai: II skyriuje 28, III – 11, IV – 8.
1936 metais mokyklą baigė 1 mergaitė Buvusios Nevierių pradžios mokyklos pastatas.
ir 6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 13
b. 2508, l. 37, 71).
1936–1937 metais mokykla tikrinta 2 kartus: 1936 12 11 mokėsi 53 vaikai:
II skyriuje 17, III – 27, IV – 9; 1937 05 26, mokėsi I skyriuje 20, IV – 9 vaikai. 1937 metais mokyklą baigė 6 mergaitės ir 3 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1692, l. 25, 48).
1937 11 16 vedėja Bronė Susnienė perkelta į Salas, vedėja paskirta Vladislava Gaigalaitė, baigusi Šiaulių vienkartinius kursus (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 266,
l. 9). Mokykla tikrinta 1938 02 26. Mokėsi 53 vaikai: II skyriuje 18, III – 15, IV –
20. 1938 metais mokyklą baigė 5 mergaitės ir 6 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1718, l. 290).
1939 09 01 vedėja V. Gaigalaitė perkelta į Viekšnaliùs, vedėja paskirta Bronė
Bučienė iš Telšiÿ apskrities, Nevar¸nų (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 265, l. 27). Mokykla
tikrinta 1938 11 18. Mokėsi 52 vaikai: II skyriuje 16, III – 18, IV – 18. 1939 metais
mokyklą baigė 6 mergaitės ir 8 berniukai (LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1731, l. 163).
1939 02 01 vedėja Bronė Bučienė perkelta į Krylius, vedėju paskirtas Feliksas Urnevičius iš Krylių (LCVA, f. 391, ap. 6, b. 422, l. 184). Mokykla tikrinta
1940 03 06. Mokėsi 48 vaikai: II skyriuje 16, III – 15, IV – 17 (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 1747, l. 86).
Kai kurių Kamajų valsčiaus kaimų vaikai lankė Rõkiškio valsčiaus Kúosių,
Panemunºlio valsčiaus Neviìrių ir Robliÿ pradžios mokyklas.
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Vaikystė Kamajuose
Alė Rūta

Mano vaikystė? Tai buvo prieš 70–75 metus. Tada ir Kamajai kitaip atrodė. Dabar
man 81-eri metai1, o pradžios mokyklą pradėjau lankyti gal būdama 7-erių.
Prieš tai mane mažą Motina nusivedusi į Kamajų bažnyčią –tai vos vos prisimenu.
Bažnyčia man atrodė tokia didelė (ta pati – kur dabar), lyg visas pasaulis. Labiausiai
patiko procesijos aplink bažnyčią (Velykų rytą), gėlių barstytojos prieš monstranciją... Man
tos baltai aprėdytos mergytės atrodydavo kaip angeliukai. Deja, man pačiai neteko gėlių
barstyti... Gal kad buvau silpnos sveikatos (sušalsiu!), o gal kad baltos suknytės ir tulių2
neturėjau?.. Baltai apsirėdžius – tik prie Pirmos komunijos (buvau gal jau 8–9 metų?),
o paskui tą suknytę ir baltus batelius ilgai tausojau kaip šventinius...
Kamajų miestas (tik vėliau atrodė esąs miestelis, kai pamačiau ir Rokiškį, ir Kauną,
ir Vilnių...) man vaikystėj atrodė didelis palyginti su mano Rùdžių kaimu ir gražus. Buvo
trys didelės, kaip man atrodė, gatvės ir viena kiek mažesnė. Viena didelė gatvė vedė į
mano mokyklą. Vėliau sužinojau, kad ir į Rokiškį. Kita – į pietus, link Kamajų pašto ir,
svarbiausia, link Svėdasÿ ir Kunigíškių kaimo, kur mano Mamutė (Emilija Sklėriūčia) buvo
gimusi, užaugusi, iš ten atitekėjusi į Rudžiùs už Jono Nako. Trečia nemaža gatvė vedė
pro valsčiaus namo kampą į Salâs, kur, kaip vėliau sužinojau, buvo žemės ūkio mokykla.
O ketvirtoji neplati ir trumputė Vandenų gatvelė vedė į Šetekšnõs upę (mes vadinom
Šatekšna) ir perėjus lieptą – į kalniuką, paskui į pakalnę, vėl į kalniuką – į mano Rudžių
kaimą. Tik Vandenų gatvės vardą tada žinojau ir prisimenu, o kitų nežinau. Lankydamasi Kamajuose 1992 m. sužinojau, kad link tilto per Šìtekšną ir link Rokiškio kelio yra
Strazdo gatvė, matyt, poeto vardu, kurio paminklas vidury miestelio.
Kas man iš vaikystės labiausiai prisimena? – Tai mano
pradžios mokykla, buvusi name tarp tilto ir kapinių (tada vadinosi
Pakaruoklių kapinėmis, nes nešventintos: ten laidodavo savižudžius
ir mirusius nepakrikštytus kūdikius). Šetekšnos upė tada buvo plati,
labai vandeninga. Mes žiūrėdavom pro tilto turėklus su baime, nes
pavasarį vandenys plūsdavo, putodavo, atrodė, prasiverš ir viską
paskandins. Įmesdavom popierėlį – o, kaip jis bangose plaukdavo,
lyg jūroj kokioj!.. Tai buvo anais laikais ir vaiko akimis.
Dar Šetekšnos upę prisimenu ir taip: per žydų šventes ant
tilto stoviniuodavo semitų būrelis – su jarmulkomis.3 Jie garsiai
barakatinuodavo.4 Suaugę žmonės sakydavo, kad žydai skandina
upėj savo griekus.5 Mes, vaikai, ilgai tuo tikėjom. Net po Pirmo- Antanas Starkus,
sios išpažinties galvodavau: kodėl mums reikia drebantiems eiti Kamajų pradžios
prie klausyklos, išpažint kunigėliui nuodėmes, kai žydai sueina ant mokyklos vedėjas
tilto, pabarakatinuoja, upės vandenys nuneša jų nuodėmes – bepigu. 1923–1931 metais
Kamajų pradžios mokyklą, prisime- 1
Rašytoja Alė Rūta gimė 1915 m. lapkričio 16 d.
nu, lankiau dviem mokytojams mokytojau- 2 Tulios – šydas iš lengvo, permatomo, tinklinio
audinio (tiulio).
jant ketverius metus. Mokytojai – Jonas
3
Jarmulka – maža kepurė be snapelio; šlikė.
Žinka ir Starkus (rodos, Antanas). Star- 4 Barakatinuoti – melstis linguojant galvą.
kus – griežtesnis, berniukams išdykėliams 5 Griekus – nuodėmes.
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į delnus liniuote įšerdavo. Jonas Žinka – ir dabar atminty: lieknas, juodbruvas, išblyškęs
(mirė jaunas džiova), švelnus, geras. Vaikai jį labiau vargindavo išdykaudami, nes jis,
matyt, nemokėjo suvaldyti – per geras.
Ano mokyklos pastato dabar nebėra. Buvo jo du galai: viename – klasė, kitame
gyveno mokytojas (rodos, Starkus, matyt, buvęs vedėju). Tarp abiejų namo galų buvo
nemaža priemenė, vadinama nameliu, kur žiemą palikdavom drabužius ir šlapius batus
ar kaliošus. Po pamokų toje „rūbinėj“ būdavo didžiausia spūstis. Berniukai stumdėsi,
mergaitės – verkdavom kur prispaustos ar apkumščiuotos, drabužiai nukrisdavo, susimindydavo... Mokytojas Žinka mėgindavo tvarkyt, bet... Mano Motina, žiemą rogėmis
atvažiavusi iš Rudžių du kilometrus manęs parsivežti, kad per pusnis neklampočiau,
dejuodavo, skųsdavosi: „Viešpatie tu mano! Kas vaikų per išdykumas! Kokia betvarkė!“
Ji pati privargdavo, suprakaituodavo, vaikų stumdoma, kol atrasdavo mano aprangą...
Visi skyriai – gal keliasdešimt vaikų – mokėsi viename kambaryje. Mokytojai ne
drauge dirbdavo su mumis, o ateidavo vienas po kito (gal iš viso vienas po kito mokytojavo?). Ką reiškia dirbti vienam kambary su keturiais skyriais, supratau tik tada, kai daug
vėliau ir man teko dirbti Degímų kaimo mokykloje Žemaitijoje, Aukštaitijoj – Juodoniÿ
kaimo pradžios mokykloj (mokyklėlėj su visų keturių skyrių keliasdešimt vaikų).
Vis būdavau anemiška, silpna mergaitė ir antrame skyriuje susirgau. Tėvai nuvežė
į Rokiškį pas daktarą patikrinti mano silpnų plaučių, ilgai užsitęsusio kosulio. Daktaras
liepė visus metus neleisti į mokyklą, kad namie sustiprėčiau. Gėriau vaistus, skaitydavau
„Elementorių“ ir... verkšlendavau. Taip norėjau grįžt į mokyklą: „Jei neleisit, aš numirsiu...“ Na, ir daktaras nusileido: „Matot, jai graužatis, verkšlenimai irgi kenkia. Tai –
leiskit.“ Su džiaugsmu grįžau į klasę turbūt pavasariop, visą žiemą namie praleidusi. Bet
prisivijau „moksle“ kitus, kai kuriuos ir pralenkiau, – toks didelis noras buvo mokytis.
Perėjau iš antro į trečią skyrių.
Man rodos, buvo geri ir mokytojai – kreipė į mane dėmesį, stebėjo, kaip rašau,
paaiškindavo uždavinius. Mėgau mokytis ir man sekėsi. Raides jau pažinojau ir jas sudėdavau į žodį dar prieš eidama į mokyklą: tai, žinoma, ir gerų tėvelių dėka.
Tokia buvo mano gyvenimo pradžia Kamajuose – sąmoningo gyvenimo. Nes buvau
gimusi Petrograde, Rusijoj, kur tėvai buvo išbėgę nuo fronto, nuo vokiečių invazijos
Pirmojo pasaulinio karo metu. Iš Petrogrado mane drauge su jaunesne sesute parsivežė
į Rudžius, buvau gal 3-jų ar 4-rių metų.
Taigi iš vaikystės Kamajuose labiausiai prisimenu „mokslus“ pradžios mokykloje ir
prisiruošimą prie Pirmosios išpažinties ir Komunijos, kai mus prie šventų dalykų ruošė
klierikas Antanas Baltrukėnas iš Paluõlio (vienkiemis arti Rudžių), gražiai mus mokęs
katekizmo, tikėjimo tiesų ir šventosios istorijos; ir taip pat pora davatkėlių, davusių
mums paskutinius nurodymus, kaip apsirengti, kaip su kunigėliu „prie langelio“ kalbėtis,
kaip „gailėtis už griekus“, ir vedžiojusių mus į „katekizmo egzaminus“, į bažnyčią, iš
bažnyčios, surikiuotus po keturis ar po du.
Dėl ko man labiausiai patiko Kamajų miestelis? Kad tvarkingas: brukas6 po turgų
nušluotas, kelias į bažnyčią sausas, namai ir nameliai švarūs, nudažyti, atdarų krautuvėlių durys – viliojančios (gal ir puošnios?). O kokie turgai ketvirtainėj nemažoj aikštėj!
Su baronkom7, ilgais margais saldainiais...
Aplink turgaus aikštę iš trijų pusių beveik 6 Brukas – akmenų grindinys.
vien žydų namai ir krautuvėlės. Vandenų 7 Baronka – riestainis.
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Rašytojos Alės Rūtos anūko J. Kimo Arbas freska ant vieno seniausių Kamajų miestelio pastatų,
buvusios NKVD būstinės. Sigitos Gasiūnienės nuotr.

gatvės kampe – Urkos įvairių prekių krautuvė, ten mūsų šeima viską pirkdavo (dažnai –
ant bargo8) ir ten žiemą sustodavom – sušilti. Nuo Urkos visu šonu iki bažnyčios ir
paskui nuo špitolės9 visu kitu šonu – vien tik žydų namai. Ten subatomis10 visa eile
po du špaciruodavo11 savo šabą12 švenčiantys žydai. Kažkodėl beveik nebuvo žydų namų
vakarinėj pusėj – nuo valsčiaus iki pašto gatvės ir kitu šonu į rytus – vos pora žydų
krautuvių ar dirbtuvių; ten vėliau įsisteigė lietuvių kooperatyvas, ir tame kampe sustodavo
maršrutu Rõkiškis–Svėdasa¤–Utenâ kursuojantis autobusas. Bet tai žymiai vėliau, kai aš
jau mokiausi Rokiškio gimnazijoje. Ir Strazdelio paminklas vidury miesto pastatytas tik
1933 metų rudenį (skulptorius A. Aleksandravičius); apie tą laiką pašventintos ir kapinės
(buvusios Pakaruoklių), kur palaidotas ir anuomet buvęs maištininkas, poetas, kunigas
Antanas Strazdas-Strazdelis.
Visiškai greta kun. Strazdelio kapo amžinai ilsisi ir mano tėveliai Emilija ir Jonas
Nakai.
Kai aš jau lankiau gimnaziją, pradžios mokykla buvo netoli valsčiaus, ten mokėsi
mano broliai – Vytautas, Alfonsas, Algirdas ir sesuo Birutė. Apie tą laiką šią mokyklą
lankė ir Emilija Pivoriūnaitė, mano kaimynė iš Rudžių, vėliau tapusi Cinauskiene ir
buvusi Kamajų mokyklos mokytoja bei žymi šios apylinkės kultūrininkė.
Emiliutę gerai pažįstu, jos motina
8
Uršulė ir mano – Emilija buvo geros drau 9 Bargas – ėmimas prekių į skolą, kreditas.
Špitolė – namas prie bažnyčios, kuriame gyvena
gės (abi mano romane „Motinos rankos“
bažnyčios tarnai; parapijos elgetų, senelių prieglauda.
yra aprašytos, nors kitais vardais). Rudžių
10
Subata – šeštadienis.
kaimui persitvarkant, Emiliutės tėvai iš- 11 Špaciruoti – vaikštinėti.
sikėlė į vienkiemį – vakarų pusėj, prie 12 Šabas – žydų šeštadienio šventė.
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Šetekšnos upės. Ten Emiliutė augo darbščių tėvų gražiai tvarkomame ūkyje: turėjo bičių,
pasižvejodavo upėj, prasigyveno. Uršulė atnešdavo mano mamai medaus puodynėlę ar
sūrį – dovanų: mano mama turėjo „Singer“ siuvamąją mašiną, kai ką Uršulei pasiūdavo.
Emiliutė už mane buvo gerokai jaunesnė, mokėsi su mano broliais. Ta tyli, kukli
mergytė ateidavo pas mus, ilgiau pabūdavo, nes iš vienkiemio suvaikščiodavo beveik kilometrą. Aš tik su savo Motina retkarčiais pas juos nueidavau; man jų vienkiemis buvo
gražiausias Rudžiuose; gal kad prie upės, netoli į rytus dunksojo Smailiakalnis ir senosios
kaimo kapinės, apaugusios medžiais,– romantiškos vietos.
Kai grįždavau atostogų iš gimnazijos ar vėliau iš Pedagoginio instituto ir dar vėliau
iš Universiteto, Emiliutė ateidavo su manim pasikalbėti „apie mokslus“... Kartą jos mama
pasakė: „Tai ir mes Emiliutę leisim, kaip ir jūsų dukterį, „ant mokytojos“. Taip ir buvo.
Ir ji išsimokslino, tapo mokytoja. Gera mokytoja. (Girdėjau iš mūsų apylinkės žmonių.)
Nors nuklydau nuo temos – savo vaikystės Kamajuose, bet buvo gera prisiminti
bent vieną draugę iš anų laikų ir, svarbiausia, iš to paties kaimo. Deja, mus su Emilija
Cinauskiene likimas buvo ilgus metus atskyręs.
Kamajai – mano vaikystės miestelis! Koks švelnus ir lengvas buvo jo turgavietės
brukas, kokie skambūs kelio akmenėliai palyginti su nelengvais keliais svetimose šalyse.
Kokia graži vaikystė. Jei buvo geri Tėveliai, jei geri mokytojai... O Lietuvos gamta
ir jos miesteliai – ir mieli, ir įspūdingi.
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Prisiminimai apie Kamajų pradžios mokyklą

Trijų laidų susitikimas Kamajų vidurinėje mokykloje. Pirmoje eilėje (iš kairės):
ilgametis mokyklos direktorius Alfonsas Vasiliauskas, prof. Kazys Šešelgis, Jonas Kazlauskas,
Vytautas Matiukas, Eufrosinija Bimbienė, Pranciška Žliubienė. 1985 m. birželio mėn.

Pasakojo prof. Kazimieras Šešelgis
Mano manymu, mokykla pastatyta apie 1840 m. Pastatas statytas specialiai mokyklai.
Kamajų pradžios mokyklą pradėjau lankyti 1921 m. Tada man buvo 6 metai.
1926 m. šioje mokykloje baigiau 4 skyrius. Mokinių amžius buvo labai įvairus. Vaikai
lankė mokyklą iš Aukštåkalnių, Kra÷pių, Nemeni¿nų, Petrõšiškio ir net Vabõlių kaimų.
Iki 1924 m. mokykla buvo viename pastate. Nuo 1925 metų viena mokyklos klasė buvo
valsčiaus patalpose. Daugiausia mokykloje buvo berniukų, mergaičių buvo nedaug. 1924 m.
nebesusidarė ketvirtasis skyrius.
1923 metais, minint Lietuvos Respublikos 5-ąsias nepriklausomybės metines, aikštėje,
kurioje vėliau buvo pastatytas paminklas poetui A. Strazdui, buvo pasodinta ąžuoliukų.
Kai juos sodino, dalyvavau ir aš. Prie ąžuolų sodinimo prisidėjo parapijos klebonas,
mokytojai, viršaitis ir kt.
To meto mokyklos programoje buvo daug žemės ūkio dalykų. Buvo reikalaujama,
kad namuose darže mokinys turėtų savo lysvę ir ką nors augintų. Aš irgi turėjau tokią
lysvę. Ypač daug iš mokinių buvo reikalaujama per darbelių pamokas.
Su manimi kartu mokyklą lankė Antanas Muralis, Antanas Kazickas, Antanas
Galvelis, Kazys Čepukas, Jonas Girgždys.
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Pasakojo

Kazimieras Žliubas

Kamajų pradžios mokykloje mokiausi 1922–1927 me
tais ir baigiau 4 skyrius. Mokiniai rinkdavosi iš visos
Kamajų apylinkės: Mick¿nų, Čižÿ, Aukštåkalnių, Kra÷pių,
Žliubÿ, Mieli¿nų, Rùdžių, Že¤mių ir kt. Mokiniai buvo
įvairaus amžiaus. Skyriuje buvo apie 30 mokinių. Kartu
mokėsi Antanas ir Petras Kazickai (Rudžių k.), Elena
Nakaitė-Alė Rūta (Rudžių k.), Kazimieras Šešelgis (Žeimių k.), Vytautas ir Jonas Girgždžiai, Antanas, Jonas ir
Petras Vilučiai (Mickūnų k.), Stasys ir Napalys Urbonai
(Kraupių k.), Albinas Žliubas (Petkūnų k.) ir kt. Mokėsi
ir žydų vaikų. Tuomet dirbo mokytojai: Antanas Starkus –
mokyklos vedėjas (gyveno kitame mokyklos pastato gale),
Pranas Žinka, Marcinkevičiūtė (beje, nedidelio ūgio). Ir
vedėjas, ir kiti buvo jauni, gal kokių 30 metų. Vedėjas Daug informacijos apie
A. Starkus turėjo ausinį radiją ir leisdavo mokiniams Kamajų praeitį pateikęs
pasiklausyt. Kaime radijas buvo didelė retenybė. Vaikams Kazimieras Žliubas (gim.
būdavo labai įdomu. Mokykla buvo už tilto, medinė. Vienas 1914 m.). A. Petrašiūno
skyrius mokėsi buvusiame valsčiaus pastate (toje vietoje, kur nuotr. 2012 08 21
dabar paminklas Kamajams).Vėliau dirbo
dar tokie mokytojai: Blusiai, Varneckai,
Suvaizdis, Klemerauskienė (Makuškaitė),
Šukaitis. Klemerauskienė organizuodavo
vaidinimus. Be to, veikė ir jaunalietuviai.
Pavasarį mokytojai vesdavo mokinius į Vilkìliškių šilą. Vedėjas mokydavo matuoti žemę. Žiemos metu su
mokytoju eidavome ant Petriõšiškio ežero,
kur su pačiūžom rengdavome lenktynes.
Nors pačiūžų nedaug kas turėjo – klasėje 2–3 mokiniai. Vasarą pertraukų metu
žaisdavome kieme „Paskutinė pora bėga“
ir kitus žaidimus.
Neklaužadas mokytojai išvarydavo
už durų, palikdavo po pamokų. Pažangumas
buvo labai įvairus. Tame pačiame skyriuje
kai kas mokydavosi ir po dvejus metus.
Į mokyklą ateidavo ir Kamajų parapijos klebonas Antanas Keraitis, kuris
dėstė tikybą. Pamokos buvo pradedamos ir
baigiamos maldomis. Maldą prieš pamokas Ilgaamžiai sutuoktiniai: Kazimieras Žliubas
ir po pamokų kalbėdavo vargonininko duktė ir Pranciška Žliubienė (Pranckūnaitė), gim.
Kazimiera Rasimaitė, kuri mokėsi kartu su 1925 m. Čivilių k. A. Petrašiūno nuotr.
anksčiau minėtais mokiniais.
2012 08 21
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Pavasarį vykdavo ketvirto skyriaus mokinių egzaminai. Egzaminai būdavo dviejų
pradžios mokyklų ketvirtokams. 1927 metais pavasarį į egzaminą atvyko ir Salų pradžios
mokyklos ketvirtokai. Egzaminuodavo abiejų pradžios mokyklų mokytojai. Į egzaminus
atvykdavo mokyklų inspektorius iš Rokiškio. Tą atmintiną pavasarį į egzaminus inspektorius neatvyko. Geresnius mokinius paliko kitai dienai, bet ir kitą dieną inspektoriaus
nesulaukė. Tie mokiniai ir buvo įvertinti taip, kaip mokėsi per mokslo metus – niekas
jų neklausinėjo.
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Kamajų pradžios mokykla
Jonas Kirlys

Ieškodamas žinių apie savo gimtinės mokyklos praeitį, pabuvojau Kaune
esančiame Pedagoginiame muziejuje. 1774 m. Kamajuosê įsteigta parapinė mokykla.
Ją 1781 m. lankė 13, o 1804 m. – 21 mokinys. 1864–1865 m. vietoje pastarosios
įkurta valdinė pradžios mokykla. Nuo XIX a. pradžios iki 1950 m. Kamaja¤ buvo
valsčiaus centras. Spaudos draudimo laikais kamajiškių vaikus mokė daraktoriai.
Knygnešys Juozas Pavarotninkas (vėliau – Kepalas, Smalstys ir kt.) iš Panemunºlio
klebono Katelės pargabendavo lietuviškų knygų. Katelė rengė ir daraktorius. Kamajų vikaras Tumėnas apylinkių kaimuose skatino slaptą lietuvių vaikų mokymą.
Jam padėjo Kiškytė iš Vaičioniÿ kaimo.
Apylinkėje buvo ir daugiau lietuviško mokymo židinių. 1907 m. Skarde
(nr. 2) rašoma:
„Gučioniškiai (Guči¿nų k., Kamajų vls.) pasamdė mokytoją. Sukalbėjo į mėnesį jam mokėti
nuo vaiko 25 kp. ir duoti išlaikymą. Mokyklos pastato nebuvo. Kiekvienas mokąs vaiką duoda
vienai dienai ir butą. Mokė toj pačioj gryčioj, kur vyrai roges taiso, pančius veja, moterys
verpia, kūdikis lopšy verkia. Vaikų susidarė 25. Kėdes skolinasi iš kaimynų. Gryčioj tamsoka
(langai maži). Tikras vargas!“

1898 m. kamajiškiai per Žemaičių vyskupą Paliulionį siuntė carui prašymą,
kuriame reikalavo grąžinti lietuvišką spaudą. Tais metais caro valdžia ištrėmė
kunigus Tumėną ir Janulionį. Kilęs tautinis sąjūdis išjudino Kamajus. Pasižymėjo
socialdemokratas Jurgis Smalstys, vargonininkas Rašymas, kun. D. Buitavičius.
Kaip pasakojo Teresė Malcienė iš Nemeni¿nų k., Antanas Strazdelis anais laikais
irgi mokęs Kamajų dvarininko vaikus. XX šimtmečio pradžioje pasižymėjo mokytoja O. Kairytė.
Pagal 1930 m. Švietimo ministerijos apyskaitą Kamajų valsčiuje veikė šios
mokyklos: Duõkiškio, Kamajÿ, Kamajºlių, Krýlių, Minči¿nų, Salÿ, Vabõlių, Va»lių
(Kúosių). Po kurio laiko įsikūrė Juodoniÿ mokykla, į kurią vaikų mokyti dviračiu
važinėjo iš Rùdžių k. Alė Nakaitė (pasakojo O. Gervienė (Malcytė).
Kai aš 1929 m. įstojau į Kamajų pradžios mokyklą, ji buvo senose patalpose
valsčiaus name, kur dabar stovi miestelio įkūrimo paminklas. Sėdėjome ilguose
juodai dažytuose suoluose. Mokinių buvo daug. Sėdėjome susispaudę. Mokė labai
gera mokytoja Tylienė, Duokiškio mokytojo, šaulių būrio vado žmona. Ta pati
mokytoja mokė 2 grupes: pradedančiuosius ir I skyrių.
Greit išmokau skaityti ir garsiai bėriau žodžius kaip žirnius. Mokytoja prieš
visą klasę man liepdavo paskaityti. O degiau noru mokytis! Greit buvau perkeltas
į I skyrių, kitais metais – į II skyrių. II, III ir IV skyriai buvo mokomi kitoje –
už tilto esančioje senoje mokykloje (senas pastatas prie kapinių). Pastaroji buvo
iš dviejų patalpų, o jų viduryje – mokytojų kambarys. Čia mokė 2 mokytojai:
Petras Blauzdžiūnas ir Zofiją Makuškaitė. Talkininkavo mokytojas Starkus (sergantis
džiova ir nuolat geriantis šviežius kiaušinius).
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Visuose aukštesniuose skyriuose mus mokė naujai atkeltas, mokytojų seminariją, baigęs Petras Blauzdžiūnas. Tai buvo tikro mokytojo pavyzdys. Visada
švarus, pasitempęs, griežtas, energingas. Jis buvo visos Kamajų mokyklos vedėjas.
Per pamokas klasėse tvyrojo tyla – musę skrendant girdėjai. Pamokas pradėdavom ir baigdavom malda ir šūkiu: „O Vilniaus nepamiršk, lietuvi! Mes be Vilniaus
nenurimsim!“ Prieš akis klasėje ant sienų kabojo kryžius ir Jono Basanavičiaus,
Vinco Kudirkos, Maironio ir Lietuvos prezidento Antano Smetonos portretai bei
gražiai išrašyti Lietuvos himno žodžiai. Jis gerai mus išmokė skaičiavimo, gimtosios kalbos. Įdomiai skatino pažinti šalį, didingą Lietuvos praeitį, pasakodavo
apie kunigaikščius, Vytauto žygius, Nepriklausomybės kovas, apie lenkų klastą
ir niekšybes Lietuvoje. Užduodavo išmokti deklamuoti Maironio, V. Kudirkos ir
Pr. Vaičaičio eilėraščių. Pavasariop išvesdavo į miestelį prie A. Strazdelio kapo
ir paminklo, kuriuos prižiūrėdavom, sodinom gėles, medelius. Ekskursavome prie
Juodoniÿ piliakalnio, ant Čižÿ kalnelio, lankėm gražesnes kraštovaizdžio vietas.
Per muzikos pamokas mokytojas P. Blauzdžiūnas, atsinešęs smuiką, mums
grodavo O kai aš, o kai aš pas močiutę augau, Ant kalno karklai siūbavo. Mes visi
jam iš paskos dainuodavome. Vyresnėse klasėse jis mus įtraukė į jaunųjų ūkininkų ratelį. Atvažiavę iš Rokiškio žemės ūkio mokyklos instruktoriai skaitydavo
paskaitas apie medelių, daržovių auginimą. Staliai, dailidės, medžio drožėjai ir
kiti meistrai mokė darbelių.
Auginom daržoves. Aš auginau cukrinius runkelius, cukrinius žirnius, skiepijau obelaites. O paskutiniais metais mokytojas man paskyrė auginti buliuką.
Užaugo puikiai, parodoje gavau I laipsnio apdovanojimą. Mokyt. P. Blauzdžiūnas
1934 m. pasiuntė mane į jaunųjų ūkininkų ratelių suvažiavimą ir LR prezidento
A. Smetonos 60 metų minėjimą. Ta šventė Kaune buvo stulbinanti: iškilmės, tvarka,
šventiška nuotaika. Nepamirštami įspūdžiai.
Į Kamajų mokyklą iš mūsų Vaičioniÿ kaimo buvo 4 km (2 km žvyruotu
vieškeliu ir tiek pat plentu). Pavasarį eiti nesunku, o žiemą per sniegus klampoti
buvo ne juokai. Pavargdavom. Tėvelio siūti storapadžiai auliniai batai, kartais –
mediniais padais, aplipdavo sniegu. Sunkoka būdavo. Tačiau neliūdėjome, pakeliui
neaplenkdavome balų, ypač joms pasidengus ledu. Tik per didelę audrą tėvelis
kinkė arklį, paveždavo. Ėjome prastai apsiavę, naminio milo drabužiais vilkėdami.
Per atostogas ganydavome. Bet buvo didžiulis noras mokytis.
Mokiniui pamokos paruošimas buvo šventa pareiga. Nesikeldavau nuo
knygos tol, kol tinkamai pasirengdavau. Mes, vaikai, pasijutome esą lietuviai –
savo krašto kūrėjai. Skaitėme V. Krėvės Dainavos šalies senų žmonių padavimus,
V. Kudirkos Lietuvos tilto atsiminimus, J. Biliūno, Žemaitės, P. Vaičaičio, V. Pietario
kūrinius. Deklamavome Maironio Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka <...>, Trakų
pilį, V. Kudirkos Labora! Kol jaunas, o broli... <...> Tas knygas namuose skaitydavome vakarais jaudindamiesi.
Tėvelis ir mamytė niekada nepamiršdavo mūsų paklausti, kaip ten mokytojas
Blauzdžiūnas laikosi, ką jis sako. Jį visų vaikų tėvai pažinojo. Jis mus mokė, kad
tėvams turime padėti dirbti. Kartais paklausdavo, kokia mūsų šeimos sudėtis.
Patardavo tėvams, seneliams paskaityti iš skaitymų knygos. Na, aš jiems žiemos
vakarais ir skaitydavau V. Kudirkos Lietuvos tilto atsiminimus, Krėvės Dainavos
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šalies senų žmonių padavimus, J. Biliūno Kliudžiau, Žemaitės Rudens vakarą. Kartais
taip įsiskaitydavom, kad nepastebėdavom, kaip vidurnaktis ateidavo, o rytą reikės
keltis, skubėti į pamokas.
Mokytojas P. Blauzdžiūnas su mano tėveliais įskiepijo man, kaimo vaikui,
pilietiškumo pajautą. Ėmiau sodžiaus gryčioje rengti vaidinimus, jaunimo vakarėlius, spektaklius vaikams ir suaugusiems. Vis tai mokytojo įžiebtas prielankumas
kultūrai. Šį mokytoją, stambaus sudėjimo, valingų bruožų, tauraus žvilgsnio vyrą,
geru žodžiu mini visi, kuriuos jis mokė. Niekados nepamiršiu aš jo.
1933 m. baigus 4 skyrius, įsteigtas V skyrius. Baigiau ir jį. Po to čia atkėlė
naujus mokytojus: Suvaizdį, Blusių.
Mokyklos buvo – tikras šviesos židinys. Iš Kamajų mokyklos mokinių išaugo
didvyriai partizanai broliai Jonas ir Petras Černiai, ltn. Vytautas Baltrūnas, politiniai kaliniai Kirliai, kunigas Baltrukėnas, partizanas Bronius Narbutas, 1941 m.
Birželio sukilėliai – broliai Antanas, Jonas ir Kazys Mieliūnai ir Vladas Muralis,
partizanai M. Pročkys, P. Muralis, J. Vaškelis, jų rėmėjai J. ir V. Vygeliai, tremtiniai Matuzoniai, Budreikos, laikraštininkas Vl. Kirlys, kiti šviesuoliai.
Dauguma Kamajų mokyklos mokinių buvo laisvės kovotojai. Daug jų paguldė galvas už Lietuvą kovoje prieš sovietinius okupantus. Patriotinius įsitikinimus jiems išugdė mokykla ir šeima. Todėl jie ir kovojo, kad Lietuvoje išliktų
lietuviška tautinė mokykla.
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Kamajų valsčiaus pradžios mokyklos
1940–1941 metais (bolševikmečiu)
Stanislovas Buchaveckas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Straipsnyje pratęsiama pažintis su Rokiškio apskrities Kamajų valsčiaus
pradžios mokyklomis, apie kurių veiklą 1919–1939 metais šioje monografijoje
rašo Jonas Šedys. 1 Apibūdinsime 1940–1941 metų mokyklas ir kai kurias jų
veiklos ypatybes. Tai buvo sovietų (bolševikų) okupacijos laikotarpis, atnešęs
visos Lietuvos švietimo sistemai ir mokytojams įvairių išbandymų. Pirmoji sovietų okupacija (sovietmetis, bolševikmetis) reiškė profesinę diskriminaciją iki tol
dirbusiems aktyviausiems ir autoritetingiausiems pedagogams. Tada, kai buvo
vykdoma šiurkšti mokyklų sovietizacija ir primityviai brukama bolševikų ideologija, daugumai kitų mokytojų iškilo moraliniai išbandymai. Tai atsispindi
archyviniuose šaltiniuose, kurių fragmentai publikuojami šiame straipsnyje. O
paskui Lietuvoje buvusi 1941–1944 metų nacių okupacija (nacmetis) sutapo su
karu ir jo nepritekliais bei dar didesniu žmogaus gyvybės nuvertinimu, kurio
kruviniausia išraiška – Kamajų žydų bendruomenės (kaip ir visų Lietuvos žydų)
raidą nutraukęs holokaustas. Tačiau 1941–1944 metų laikotarpiu Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklos, ypač pradžios mokslo įstaigos, iš esmės galėjo grįžti prie Nepriklausomybės programų. Mat vokiečių civilinės valdžios (vok. Zivilverwaltung)
pareigūnai neturėjo pakankamai savo žmonių ir kitų galimybių Lietuvos švietimo sistemai keisti ir ją germanizuoti. Tik pradžios mokyklų aukštesniųjų skyrių
mokiniai turėjo mokytis vokiečių kalbos. Galima sakyti, kad nacmečiu vokiečių
kalbos pamokos atsirado vietoje rusų kalbos, kurią aukštesniųjų klasių auklėtiniai
turėjo mokytis 1940–1941 mokslo metais, kai Lietuva buvo atsidūrusi bolševikų
okupacijoje.

Žvilgsnis į 1939–1940 mokslo metus
Apie paskutinių Nepriklausomybės mokslo metų Kamajų valsčiaus mokyklas
faktų galima rasti ir jau minėtame J. Šedžio straipsnyje. Todėl pasitenkinsime keliais
faktais, rodančiais, kad Lietuvos Respublikoje ypač Nepriklausomybės laikotarpio
pabaigoje švietimo plėtotei buvo skiriamas didelis dėmesys. Ir tokių pastangų
rezultatai atsispindėjo beveik kiekviename valsčiuje, nes jo didžiausiame miestelyje
ar bent keliose kaimo vietovėse buvo pastatytos naujos mokyklos, palengvinusios mokytojų buitį bei darbą ir mokinių mokymosi sąlygas. Kartu buvo baigtas
formuoti optimalesnis pradžios mokyklų tinklas. Švietimo reikalams Vyriausybė
ir valsčių savivaldybės stengdavosi skirti didesnes lėšas. Dėl to atsirasdavo vis
daugiau mokyklų, kuriose buvo įsteigiami penktieji ir šeštieji skyriai. Juos baigę
jaunuoliai galėjo lengviau įstoti į progimnazijas ir gimnazijas, be to, iškart tapdami
antros ar, kiek pasimokę papildomai, net trečios klasės mokiniais. Pavyzdžiui,
Salÿ mokykloje nuo 1937 m. vaikai
ir paaugliai galėjo mokytis tą rudenį 1 Š e d y s J. Pradžios mokyklos Kamajų valsčiuje
įsteigtame penktajame skyriuje, o kitais
1919–1939 metais.
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metais – jau ir šeštajame.2 Duõkiškio mokykla taip pat plėtojo savo galimybes.
Joje 1938 m. rudenį leista atidaryti ir penktąjį skyrių, o kitais mokslo metais – ir
šeštąjį.3 1939 m. rudenį penktasis skyrius pradėjo veikti ir Krylių mokykloje.4 Tai
buvo įmanoma ir dėl to, kad Krýlių pradinio ugdymo įstaiga įsikūrė specialiai
jai pastatytame pastate. Šis pavyzdys patvirtina švietimo istoriografijos išvadą,
kad Nepriklausomybės laikotarpio pabaigoje, kai po pasaulinės ekonominės krizės
padidėjo Lietuvos biudžetas, buvo skiriama daug dėmesio ir lėšų naujų mokyklų
statybai ir apskritai mokyklų materialiniam aprūpinimui. Tokiomis tendencijomis ir
ikiokupacinių pastangų vaisiais pasinaudota ir per 1940–1941 m. sovietų okupaciją,
nes kai kurios mokyklos buvo baigtos pastatyti ir įrengti jau 1940 m. antrojoje
pusėje. Tiesa, Lietuvoje nemažai nebaigtų įrengti pradžios mokyklų pastatų pirmuoju sovietmečiu (1940–1941 m.) buvo užkonservuota. Todėl nebaigtuose įrengti
pastatuose pamokos vyko apgailėtinomis sąlygomis arba tie pastatai iki 1941 m.
pavasario ar rudens stovėjo užkaltais langais.

Mokytojų kaita pradžios mokyklose
1940 m. vasaros pabaigoje ir rugsėjo mėnesio pradžioje Lietuvos pradžios
mokyklose vyko labai didelė mokytojų kaita. Kai kurie mokytojai, nenorėdami būti
bolševikinės indoktrinacijos įrankiais, atsisakė pedagoginio darbo. Kiti pedagogai,
turėję didelį autoritetą ir buvę aktyvūs visuomeninkai Nepriklausomybės laikotarpiu, komunistų ir sovietų aktyvistų iniciatyva iš didesnių pradžios mokyklų buvo
iškeliami į atkampias kaimo mokyklėles. Dalis pedagogų darbo vietą ir vietovę
pakeitė dėl asmeninių priežasčių. Daug tokių reiškinių būta ir Kamajų valsčiuje.
Tikybos pamokos buvo išbrauktos iš mokyklų programų. Tad 1940–1941 mokslo
metais tinkamai savo priedermės auklėjant mokinius krikščioniškos moralės principais negalėjo atlikti Kamajų klebonas Jonas Kriščiūnas5 ir kiti valsčiuje gyvenę
ir sielovados darbus dirbę kunigai. O sovietų aktyvistai pradėjo mokytojų, tebesilankiusių bažnyčiose, „perauklėjimą“. Mokyklose vietoj ant klasės sienos kabėjusio
kryžiaus atsirado Stalino portretas.
Atrodo, kad Kamajų pirmojoje pradžios mokykloje bent 1940 m. rudenį
tarp mokytojų įvyko nedaug pokyčių. Ją paliko vedėjas Leonas Suvaizdis, kuris
rugsėjo pirmąją pradėjo dirbti Veliuonõs pradžios mokykloje (irgi ėjo vedėjo pareigas).6 Naujuoju mokyklos vedėju tapo
anksčiau nedidelėje Samånių pradžios 2
1938 m. rugpjūčio 19 d. Švietimo ministerijos
mokykloje dirbęs pedagogas Bronius
Pradžios mokyklų departamento raštas Rokiškio
apskrities pradžios mokyklų inspektoriui, Lietuvos
Gailiūnas.7
centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 391,
Mažoje Kamajų miestelio žydų
ap. 3, b. 2578, l. 7.
mokykloje (ji vadinta Kamajų antrą- 3 1940 m. kovo 8 d. Duokiškio pradžios mokyklos
lankymo apyskaita, ten pat, b. 1747, l. 80.
ja pradžios mokykla), kurioje su visų 4 1940 m. kovo 7 d. Krylių pradžios mokyklos
skyrių (klasių) auklėtiniais teko dirblankymo apyskaita, ten pat, l. 82.
5
ti vienam pedagogui, 1940 m. rudenį 6 Bučius A. Kanauninkas Jonas Kriščiūnas, p. 521.
1940 m. rugsėjo 6 d. Švietimo ministerijos Pradžios
klasėje mokinius pasitiko naujas momokyklų departamento raštas Rokiškio apskrities
pradžios mokyklų inspektoriui, LCVA, f. R-762,
kytojas. Čia beveik devynerius metus
ap. 4, b. 178, l. 113.
mokytojavęs Jankelis Charitas persikėlė 7 1940 m. rugpjūčio 30 d. LSSR švietimo liaudies
komisaro įsakymo ištrauka, ten pat, l. 125.
į Rokiškio miesto antrąją pradžios mo593
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kyklą. Įdomu, kad prašymą iškelti iš Kamajų J. Charitas buvo rašęs dar 1940 m.
pradžioje. Tuomet jis rašė:
„Esu našlaitis, mano motina su mano seserim gyvena Dusetose, o dar dvi seserys Kaune,
kur lanko Lietuvos Raudonojo Kryžiaus akušerių mokyklą. Iš mano algos turiu visas
išlaikyti. Gyvenimas atskirose vietose išlaidas daug padidina. Mano nukėlimas į Kauną
žymiai išlaidas sumažintų.“8
Ir 1940 m. rugpjūčio mėnesį mokytojas prašėsi perkeliamas į Kauną 9,
bet jam teko pasitenkinti nauja darbo vieta Rokiškyje. O Kamajuose J. Charitą
pakeitė 1940 m. rudenį į miestelį mokyti žydų vaikų atvykęs buvęs Kuršėnų
miesto antrosios pradžios mokyklos vedėjas Morduchas Geninas.10 Neaišku, kiek
ilgai žydų lankoma mokykla veikė kaip atskira švietimo įstaiga, ar ji buvo
prijungta ir kada prie pirmosios pradžios mokyklos kaip pastarosios filialinis
komplektas.
1940 metais Duõkiškio pradžios mokykloje mokytojų kaita prasidėjo dar žiemą, Nepriklausomybės laikotarpio pabaigoje. Mokytoja Elena Nakaitė nuo 1940 m.
vasario 1 d. pradėjo dirbti Vilniaus miesto trečiojoje pradžios mokykloje. Vietoj
jos į Duokiškio mokyklą buvo paskirta buvusi mokytoja (kurį laiką nedirbusi
pedagoginio darbo) Ona Gasperavičienė (Čepurnaitė).11 Atrodo, kad 1939–1940
mokslo metų paskutiniais mėnesiais ji mokytojavo Duokiškio mokyklos Juodoniÿ
filiale (komplekte). 1940 m. rugpjūčio pradžioje mokytoja Elžbieta Žilėnienė sužinojo, kad buvo patenkintas jos prašymas nuo rugsėjo pirmosios persikelti į
Utenõs apskrities Leli¿nų pradžios mokyklą.12 Tuo mokytojų kaita toje švietimo
įstaigoje nesibaigė. Iš biurokratinio susirašinėjimo lieka neaiškios dviejų pedagogų
išsikėlimo ar iškėlimo tikrosios priežastys. Mat dar rugpjūčio pabaigoje mokytoja
Pranė Vaitoškienė sužinojo, kad ji iškeliama į Nore¤kių pradžios mokyklą.13 Tačiau mokytoja kažkodėl liko Duokiškio mokykloje ir ją paliko jau praėjus dviem
savaitėms nuo pamokų pradžios. Ir ga8
1940 m. vasario 3 d. Charito Jankelio prašymas
liausiai P. Vaitoškienė išsikėlė į Zarasų
Pradžios mokyklų departamento direktoriui, ten
14
apskrities Šniukštÿ pradžios mokyklą.
pat, l. 121.
9
1940 m. rugpjūčio 20 d. Charito Jankelio prašymas
Dvi buvusių mokytojų vietas Duokiškio
LSSR Švietimo ministrui, ten pat, l. 122.
mokykloje užėmė pedagogų Elenos ir 10 1940 m. rugsėjo 1 d. LSSR švietimo liaudies koJuliaus Kišūnų šeima. Anksčiau mo- 11 misaro įsakymo ištrauka, ten pat, l. 114.
1940 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo
kytojai Kišūnai mokė vaikus Lùkštų
ministro įsakymo ištrauka, ten pat, l. 215.
pradžios mokykloje.15 Galima manyti, 12 1940 m. rugpjūčio 2 d. Švietimo ministerijos
Pradžios mokyklų departamento raštas Rokiškio
kad tą rudenį Duokiškio mokykloje
apskrities pradžios mokyklų inspektoriui, ten pat,
pradėjusi dirbti mokytoja Leokadija
l. 177.
13
1940
m. rugpjūčio 30 d. LSSR švietimo liaudies
Arulienė iš Rokiškio pirmosios prakomisaro įsakymo ištrauka, ten pat, l. 125.
16
džios mokyklos buvo atkelta taip pat 14 1940 m. rugpjūčio 2 d. Švietimo ministerijos
Pradžios mokyklų departamento raštas Rokiškio
dėl aktyvios visuomeninės veiklos iki
apskrities pradžios mokyklų inspektoriui, ten pat,
sovietų okupacijos.
l. 88.
Vieno komplekto Kamajºlių pra- 15 1940 m. rugpjūčio 9 d. LSSR švietimo ministro
įsakymo ištrauka, ten pat, l. 147.
džios mokyklos vaikus trylika metų 16 1940 m. rugpjūčio 30 d. LSSR švietimo liaudies
mokęs vedėjas Pranas Žinka buvo perkomisaro įsakymo ištrauka, ten pat, l. 125.
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keltas į Vaduviškių pradžios mokyklą. Mokytojas savo noru ar priverstinai susikeitė
darbo vietomis su Vaduviškių mokyklos pedagogu Jonu Januška.17
Atrodo, kad Krýlių pradžios mokykloje 1940 m. rudenį nebuvo mokytojų
kaitos. Tos švietimo įstaigos modernus dviaukštis pastatas iškilo ir buvo įrengtas
1936 metais. Iki tol mokykla glaudėsi J. Gykio sodyboje, kurioje jai buvo nuomojama pusė ūkininko gyvenamojo namo.18 Nuo 1939 m. sausio mėnesio joje
mokytojavo Algimanto Bučiaus, vieno iš monografijos Kamajai autoriaus, mama
Bronė Bučienė.19
Minči¿nų pradžios mokykloje taip pat pasikeitė mokytojai. 1940 m. rudenį
vaikus klasėje pasitiko jauna mokytoja Stefanija Čerškutė. Ji tik 1940 m. vasarą
buvo baigusi Ukmergės mokytojų seminariją ir dar neturėjo pedagoginio darbo
patirties. S. Čerškutė pakeitė 1939–1940 mokslo metais dirbusią becenzę mokytoją20
(atrodo, Adelę Ramanauskienę).
Salÿ pradžios mokykloje 1940 m. rudenį pradėjo mokytojauti pedagogų
šeima – Adelė ir Jonas Muraliai. Jie pakeitė iki tol čia vaikus mokiusią kitą mokytojų šeimą – Antaną ir Valeriją Kapėnus. Pastarieji buvo perkelti į Júodupės
pradžios mokyklą.21 Beje, A. Kapėnas 1941 m. vasarą tapo vienu iš antisovietinio
Birželio sukilimo organizatorių Juodupės valsčiuje.22
Vienakomplektėje Vabõlių pradžios mokykloje tinkamo pedagoginio cenzo
neturėjusiam Feliksui Urnevičiui 1940 m. birželio 28 d. dar vieneriems metams
buvo pratęstas leidimas mokytojauti.23 Tačiau ir toje švietimo įstaigoje neišvengta
mokytojų kaitos. 1941 m. balandžio 1 d. F. Urnevičius pradėjo dirbti Rokiškio
vidurinėje mokykloje (ją visi tebevadino gimnazija), kur gimnazistus mokė suprasti
„Stalino konstituciją“ ir jos „tiesas“.24 Beje, 1941 m. pradžioje F. Urnevičius buvo
gavęs Rokiškio apskrities vykdomosios valdžios ir vietos bolševikų „palaiminimą“
(rezoliuciją – „reikia paskirti į Kamajus“) ir tikėjosi tapti Kamajų pradžios mokyk
los vedėju.25 Tačiau, matyt, centrinėje Lietuvos sovietų socialistinės respublikos
(toliau – LSSR) švietimo įstaigoje apsižiūrėta, kad jis yra tik kiek pasimokęs Ryto
draugijos Vilniaus mokytojų seminarijoje ir todėl yra necenzuotas, kasmet 17 Ten pat.
18
A. Mano gimtinė, p. 886.
turintis pratęsti savo „laisvai samdomo 19 Vilys
Š e d y s J. Pradžios mokyklos Kamajų valsčiuje
mokytojo“ statusą. 1940–1941 mokslo
1919–1939 metais, p 560.
20
1940 m. rugpjūčio 9 d. LSSR švietimo ministro
metų pabaigoje mokytojauti į Vabolių
įsakymo ištrauka, LCVA, f. R–762, ap. 4, b. 178,
26
mokyklą atvyko Andrius Čepas.
l. 147.
1940 m. rugpjūčio 30 d. LSSR švietimo liaudies
komisaro įsakymo ištrauka, ten pat, l. 125.
22
Bubnys A. 1941 m. Birželio sukilimas Šiurės Rytų
Lietuvoje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis,
Vilnius, 2006, t. 29, p. 155.
23
1940 m. birželio 28 d. Švietimo ministerijos Pradžios
mokyklų departamento raštas Rokiškio apskrities
pradžios mokyklų inspektoriui, LCVA, f. R–762,
ap. 4, b. 178, l. 182.
24
Žinios apie Rokiškio apskrities pradžios mokyklų
mokytojų skyrimą, kėlimą ir atleidimą, ten pat,
b. 226, l. 5.
25
Kamajų valsčiau Vykdomojo komiteto raštas LKP(b)
Rokiškio apskrities komitetui, ten pat, b. 240, l. 16.
26
Ten pat, l. 3.
21

Visuomenės
sovietizacija per
pradžios mokyklas
1940–1941 metais
Aplinkybių, į kurias 1940–1941 m.
sovietų okupacijos laikotarpiu pateko
valsčiaus pradžios mokyklos, jų mokytojai ir mokiniai, detaliau nenagrinėsime. Jos buvo daugmaž vienodos

595

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

visuose į Sovietų Sąjungos bolševikų gniaužtus patekusiuose Lietuvos valsčiuose
ir miestuose. Specifiniai bruožai daugiausia priklausydavo nuo netikėtai valdžioje
atsidūrusių vietos komunistų ir kitų sovietų aktyvistų veiksmų. Tie asmenys,
kurių didelei daliai stigo ir pradinio išsilavinimo, kolaboruodami su okupantais
galėjo visiškai sukarikatūrinti bet kokias bolševikų iniciatyvas švietimo srityje
arba žiūrėti į jas pragmatiškiau. Tačiau visur, nepaisant lokalinių skirtumų, iki
tol turėtas aukštas mokytojų autoritetas vis tiek nukentėjo. Daugumos mokinių
tėvai labiausiai nusivylė tais pedagogais, kurie bandė iš LSSR švietimo liaudies
komisariato27 (komisaras – Antanas Venclova, jo pavaduotojai – Liudas Gira,
Juozas Žiugžda) gautus aplinkraščius ir įsakymus įgyvendinti paraidžiui, taip pat
klusniai vykdė vietos komunistų ir komjaunuolių nurodymus.
Jau 1940 m. rugpjūčio pabaigoje Rokiškio pradžios mokyklų inspekciją pasiekė
mokslo metų pradžios šventei (ji tą rudenį visose bendrojo lavinimo mokyklose
buvo nukelta į rugsėjo 16 d.) parengtų lozungų rekomendacijos. Paskui pasipylė
instrukcijos mokyklų vedėjams dėl pionierių28 ir bolševikinių idėjų indoktrinacijos, nurodymai mokytojams, kaip švęsti vadinamąsias „spalio šventes“ – 1917 m.
bolševikų perversmo metinių sukaktį. Tad pirmiausia susipažinsime su šios sukakties minėjimo renginiais Kamajų valsčiaus pradžios mokyklose. Tai atsispindi
1941 m. lapkričio viduryje mokyklų vedėjų rašytose ataskaitose (pranešimuose)
apie renginių eigą ir turinį. Be to, sužinome, kad kai kuriose valsčiaus mokyklose
lapkričio pradžioje jau būta mokinių, kuriems, tėvams sutikus, buvo užrišti pionieriški kaklaraiščiai. Tačiau mažesnėse pradžios mokyklose neretai net po kelių
mėnesių į pionierius nebūdavo įviliotas nė vienas mokinys.
Toliau pateikiami 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimo Kamajų,
Duokiškio ir Kamajėlių pradžios mokyklose aprašymų fragmentai rodo, su kokia
ideologine okupantų bolševikų ir vietos kolaborantų prievarta susidūrė to meto
Lietuvos pradžios mokyklos mokytojas.
Kamajų pradžios mokyklos vedėjas B. Gailiūnas apie pasirengimą bolševikų
primestai „šventei“ rašė, kad 1940 m. lapkričio 6 dieną
„mokyklos veranda buvo apipinta vainikais. Tarp vainikų, aukštai, kabojo Lenino paveikslas,
papuoštas penkiakampėmis žvaigždėmis. Klasės buvo dekoruotos plakatais ir paveikslais.
Mokiniai mokėsi rikiuotės, dainų, deklamacijos ir kalbų, pritaikintų šventei. Mokytojai bei
mokiniai dažė plakatus, rengėsi paskaitoms ir kalboms“.29 Toliau buvo aprašyti kelias
dieną vykę renginiai: „7 diena. Mokiniai ir mokytojai organizuotai, su vėliava ir plakatais
dalyvavo mitinge. Mokyklos vardu kalbėjo vedėjas B. Gailiūnas tema „Liaudies pastangos
išsilaisvinti ir Spalio Revoliucijos vaisiai“. Mokinių ir pionierių vardu kalbėjo mokinys
V. Bernotas [tema] „Spalio Revoliucija
išlaisvino Lietuvos vaikus – mokinius ir 27 1940 m. rugpjūčio pabaigoje LSSR švietimo mipionierius“, Vyt. Svirka [tema] „Garbė
nisterija buvo pervadinta į LSSR švietimo liaudies
būt pionierium“. 8 diena. Mokytojai su 28 komisariatą.
1940 m. spalių 14 d. instrukcija pionieriams orgamokiniais organizuotai perėjo miestelį ir
nizuoti prie pradžios mokyklų, LCVA, f. R–762,
12 valandą dalyvavo mokyklos susirinkime. 29 ap. 1, b. 189, l. 72.
1940 m. lapkričio 14 d. Kamajų pradžios mokyĮ mokyklą buvo pakviestas komjaunimo
klos raštas Rokiškio apskrities pradžios mokyklų
inspektoriui, ten pat, b. 239, l. 21.
atstovas ir mokytojai. Mokyklos vedėjas
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B. Gailiūnas skaitė paskaitą „Spalio revoliucija“. Po to mokiniai deklamavo eilėraščius,
paimtus iš „Pionieriaus“ laikraštėlio („Po nauja vėliava“, „Pionierių gretos“ etc.), dainavo duetus, kvartetus ir kelias daineles choras. Po dainų mokiniams išdalinta Kamajų
komjaunuolių atsiųstos dovanos – knygelės ir socializmo vadų atvirutės. Dalis šių dovanų buvo dalinamos už teigiamus atsakymus į klausimus, duotus iš socializmo srities,
o kitos išdalintos loterijos būdu. Tuo pačiu metu išrašyta nemokama 21 prenumerata
„Pionieriaus“ laikraštėlio. Vakare mokiniai ir mokytojai dalyvavo vakarėlyje, surengtame
komjaunimo. Čia buvo suvaidintas veikalas „Meilė pūslėtų rankų“30.
Po to vaidinimo mokiniams vėl teko deklamuoti eilėraščius ir dainuoti tai,
ką jie jau darė vieną kartą dienos metu.31
Smulkmeniškai 1917 m. bolševikų perversmo sukakties minėjimą aprašė
Duokiškio pradžios mokyklos vedėjas Matas Tylas. Tame aprašyme atsispindi prieš
dvi savaites pradėtas pasirengimas, dėl kurio mokinių ugdymo reikalai atsidūrė
antrame plane: „1940 m. spalio mėn. 29 d. Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliucijos
sukaktuvėms minėti ir joms pasiruošti prie Duokiškio pradžios mokyklos buvo sudaryta
komisija.“32 Komisiją sudarė mokyklos vedėjas M. Tylas, mokytojai L. Arulienė,
G. Kišūnienė, V. Tylienė, J. Kišūnas, Tėvų komiteto ir valstiečių komiteto narys
A. Lapinskas, Kamajų valsčiaus profsąjungos pirmininkas Vytautas Janukėnas ir
sekretorė M. Variakojytė. Duokiškio mokyklos salėje bolševikų idėjas brukantys
renginiai taip pat vyko dvi dienas. Juose dalyvavo ir Juodoniÿ mokyklos mokiniai.
„1940 m. lapkričio mėn. 7 d. 11 val. Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliucijos sukaktuvėms minėjimą atidarė darbo prezidiumo pirmininkas drg. mokyt. Julijonas Kišūnas,
kuris savo įžanginiame žodyje apibūdino šventės reikšmę ir dėl ko ji švenčiama. Po to
buvo sudarytas garbės prezidiumas <...>.“33
Jį sudarė jau straipsnyje minėti V. Janukėnas, M. Variakojytė, A. Lapinskas,
L. Arulienė bei valstiečių komiteto narys A. Gimbutis ir du mokiniai – J. Dvilevičius iš Duokiškio mokyklos ir Žemaitytė iš Juodonių komplekto. „Iškilmingas posėdis
pradėtas Internacionalu.“ Po jo paskaitas skaitė pedagogai G. Kišūnienė ir M. Tylas,
„žodį tarė“ A. Gimbutis, o K. Stasiškis skaitė „prisiminimus iš pergyvenimų kovoje
už proletariatą“. Duokiškio mokyklą įtikinamai instruktavo apskrities ir valsčiaus
komunistai, nes po minėtų paskaitų „pasveikinta raštu drg. Stalinas ir drg. Paleckis.“34
(Suprask, jiems išsiųstos telegramos,– aut.) Reikia pažymėti, kad po probolševikinės
paskaitinės dalies atliktoje abiejų mokyklų meninėje dalyje nebuvo nei dainų, nei
eilėraščių su „socialistiniu užtaisu“, joje buvo tautiniai šokiai ir žaidimai (Aguonėlė,
Jurgelis, Siuntė mane močiutė, Kepurėlė ir kt.). Taip pat buvo suvaidinti neideologiniai
veikalėliai iš senesnio mokyklinio repertuaro: Sūnus palaidūnas, Į mokyklėlę, Tinginys.
Pirmąją dieną minėjimas buvo baigtas
30
suaugusiųjų šokiais. O lapkričio 8 d. 31 Ten pat.
Ten pat. l. 21 ap.
vėl 11 val. pradėto minėjimo „garbės 32 1940 m. lapkričio 12 d. Duokiškio pradžios moprezidiumą sudarė pirmos dienos prezidiu- 33 kyklos pranešimas, ten pat, b. 239, l. 11.
Ten pat.
mo dalyviai ir Svėdasų kompartijos atstovas 34 Ten pat, l. 11 ap.
J. Merkys“.35 Paskui ideologinę prievolę 35 Ten pat, l. 11 a.
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atliko mokytoja L. Arulienė. Jos paskaitos tema – Spalio Revoliucija. Komunistas
J. Merkys skaitė paskaitą Spauda galingiausias ginklas partijos gyvenime. A. Lapinskas „paskaitė iš laikraščių apie Staliną“. Kažkoks „draugas“ Galiauskas „savo kalboj
ragino vykdyti pareigūnų įsakymus“, o K. Stasiškis „pasakė kalbą apie darbo žmogaus
stojimą į raudonąją armiją ir jos vaidmenį. Kalbą baigė žodžiais: „Visų šalių proletarai,
vienykitės po raudonąja vėliava.“ Po mokiniams, jų tėvams ir mokytojams įkyrėjusio „socialistinio auklėjimo“ (vadinamosios iškilmingos posėdžio dalies) vaikai ir
suaugusieji galėjo kiek atsipalaiduoti, kai mokiniai „deklamavo, žaidė ir dainavo“.
Tačiau ir tada buvo pagarbintas Stalinas:
„Laike žaidimų profsąjungos atstovas Vyt. Janukėnas ir tėvų komiteto nariai išdalino mokiniams (artistams) knygutes, kurios buvo gautos dovanai drg. Stalino vardu per Kamajų
komjaunimo atstovą. Be to, dar visi mokiniai gavo dovanas, kurios buvo nupirktos už
paaukotus Kamajų valsčiaus 20 Lt. Per abi dienas mokyklos salėje buvo įrengtas radijo
garsiakalbis, per kurį buvo transliuojama iš Kauno ir Vilniaus.“36
Mokytojams ir antrą vakarą teko ilgai būti mokykloje. Suaugusiesiems
bolševikų šventės proga „profsąjunga“ suvaidino dviejų veiksmų komediją Meilės
eleksyras, po kurios „buvo šokiai ir žaidimai“.
Galima įsivaizduoti, ką jautė ilgą pedagoginio darbo stažą ir didelį autoritetą miestelyje ir visame valsčiuje turėjęs mokyklos vedėjas A. Tylas, kai jam
teko neigti tai, ko jis mokė savo auklėtinius Kamajuose nuo 1925 m. Kaip matėme iš cituotos „šventinės“ataskaitos, pirmąją renginio dieną A. Tylas pasistengė,
kad nepatektų į minėjimo „prezidiumą“, tačiau buvo priverstas kažką kalbėti ir
pasirinko aptarti sovietinę konstituciją, tačiau antrąją „sukaktuvių“ dieną beveik
nusišalino nuo „iškilmių“.
Kamajėlių pradžios mokykloje komisija Didžiosios Spalių Socialistinės Revoliucijos
23 m. sukaktuvių minėjimui pasiruošti buvo sudaryta dar anksčiau – 1940 m. spalio
24 d. Tą dieną vykusiame pasitarime dalyvavo Kamajų valsčiaus komjaunimo sekretorius Kiseliovas. O į komisiją, be mokyklos vedėjo J. Jonuškos, buvo įtrauktas
mokinių tėvų komiteto pirmininkas J. Skeirys, Kamajėlių seniūnas A. Jagas, taip
pat Jurgis Vanagas ir D. Matuliauskas. Lapkričio 6 d. „mokiniai nupynė vainikus
mokyklai iš oro ir viduje papuošti“. Likusią dalį Kamajėlių mokyklos ataskaitos, kurioje atsispindi prieš mokytojus ir jų auklėtinius okupantų ir kolaborantų naudota
ideologinė prievarta, dalyvavimas „spalio šventėje“, verta pacituoti:
„Vadovaudamies aukščiau minėtos komisijos nutarimu, pirmąją švenčių dieną, t. y. lapkričio mėn. 7 d., savo mokykloje atskirai jokios programos nesirengėme, nes vykome į
Kamajus dalyvauti bendroje demonstracijoje ir mitinge, o paskui surengtame vaidinime.
Antrąją šventės dieną, t. y. lapkričio mėn. 8 d., sukaktuvių minėjimas įvyko Kamajėlių
pradžios mokykloje. Į iškilmes susirinko labai daug žmonių. Po paskaitų buvo priimta
rezoliucija-sveikinimas Lietuvos T.S.R. Vyriausybei, Komunistų bolševikų Partijai ir
drg. Stalinui. Mokiniai padeklamavo socializmo dvasiai pritaikintus eilėraščius. Paskui
tęsėsi pasilinksminimas. Bendrai, Didžiosios
Spalių Socialistinės Revoliucijos 23 m. su- 36 Ten pat.
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kaktuvių minėjimas praėjo visų džiaugsmingoje ir linksmoje nuotaikoje, palyginant dainos
žodžius: „Laime Stalino tėvynėj laisvas džiaugiasi žmogus…“37

Pradžios mokyklų inspekcija virsta
liaudies švietimo skyriumi
Lietuvos švietimo sistemos struktūros sovietinimas ją pritaikant prie SSRS
modelio vyko lėtai, su pertrūkiais. Tą pat galima pasakyti ir apie žemutinės
grandies švietimo įstaigas prižiūrinčios pradžios mokyklų inspekcijos „reformas“. Daugelyje Lietuvos apskričių tokių įstaigų vadovai (inspektoriai) buvo
pakeisti dar 1940 m. vasaros pabaigoje. Per trumpą laiką inspekcijos neteko net
70 kompetentingų inspektorių ir jų padėjėjų (faktiškai – pavaduotojų).38 Rokiškio
apskrities pradžios mokyklų inspekcijoje irgi iš pradžių buvo pakeistas vadovas.
Buvo atleistas „socialistinei mokyklai“ netinkamas inspektorius Jonas Miškinis. Jis
buvo perkeltas mokytojauti į nedidelę Noreikių pradžios mokyklą (irgi Rokiškio
apskr.).39 Įdomu, kad iki bolševikų okupacijos Nore¤kių mokyklėlėje mokytojavęs
Jonas Mikėnas padarė staigią karjerą ir buvo paskirtas Trakų apskrities pradžios
mokyklų inspekcijos vadovu.40
Paskui ilgai buvo neaiškus ir pačios Rokiškio apskrities pradžios mokyklų
inspekcijos bei joje dirbusių kitų tarnautojų likimas. Tokių švietimo įstaigų, bet
pavaldžių ir centrinei įstaigai, ir apskričiai, reorganizacija Lietuvoje buvo derinama
su pokyčiais provincijos valdymo sistemoje. Pagal SSRS veikusį administracinį modelį
Lietuvoje būta įvairaus lygmens vadinamųjų liaudies deputatų tarybų vykdomųjų
komitetų ir jiems pavaldžių liaudies švietimo skyrių. Skyrių struktūrą, sąveiką,
etatus LSSR Liaudies komisarų taryba patvirtino 1940 m. gruodžio viduryje.41
Tačiau vadinamojo liaudies švietimo skyriaus atsiradimas miestuose, apskrityse ir
valsčiuose užtruko, nusikėlė į 1941 metus. Tad ir 1941 m. sausį ir vasario mėnesį Rokiškyje tebeveikė iš Nepriklausomybės laikotarpio „paveldėta“ apskričių
pradžios mokyklų inspekcija. O Rokiškio apskrities liaudies švietimo skyrius iš
tikro pradėjo veikti tik 1941 m. kovo mėnesį. Į skyriaus vedėjo pareigas, prieš tai
būsimo kandidato tinkamumą pirmiausia suderinus su Rokiškio „apkomu“42, buvo
paskirtas Vladas Paukšta.43 Jo žinioje buvo ne tik apskrities pradžios mokyklos,
bet ir vidurinėmis ir nepilnomis vidurinėmis mokyklomis oficialiai vadinamos
buvusios gimnazijos ir progimnazijos.
Švietimo „reikalų vedėjos“ pareigas ėjo 37 Didžiosios Spalių Socialistinės Revoliucijos 23 m.
sukaktuvių minėjima Kamajėlių pradžios mokykloje,
Druskinytė.44

Dėl 1940–1941 mokslo
metų pedagogų
laikysenos
Lietuvos pedagogų bolševikinis
„perauklėjimas“ iš esmės prasidėjo per
1940 m. rugpjūčio 14–15 d. Kauno
sporto halėje surengtą mokytojų suvažiavimą. Jo prezidiume sėdėjo ne tik

ten pat, l. 20.
LSSR Švietimo Liaudies komisariato veikla 1940.
VI.15–1941.III.1, ten pat, ap. 6, b. 47a, l. 5.
39
1940 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo
ministro raštas Rokiškio apskrities pradžios mokyklų
inspekcijai, ten pat, ap. 4, b. 178, l. 194.
40
Ten pat.
41
LSSR Liaudies komisarų tarybos 1940 m. gruodžio
19 d. raštas, ten pat, ap. 1, b. 189, l. 7.
42
LKP(b) apskrities komiteto pavadinimo trumpinys.
43
1941 m. balandžio 10 d. Rokiškio apskrities liaudies
švietimo skyriaus raštas, LCVA, R–762,ap. 4, b. 226,
l. 3.
44
Ten pat.
38
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švietimo sritį kuravę kolaborantai (A. Venclova, L. Gira, J. Žiugžda, J. Geniušas,
K. Preikšas), bet ir „prezidento“ ir „ministro pirmininko“ titulus tebeturintis
J. Paleckis, Maskvos emisaras N. Pozdniakovas, masines represijas prieš inteligentiją vykdę A. Sniečkus ir M. Gedvilas. Renginyje tikruosius mokytojų reikalus
nustelbė „socialistinės dvasios“ diegimas bei liaupsės Stalinui ir Raudonajai armijai. Suvažiavimo pabaigoje mokytojai, spontaniškai protestuodami prieš dviejų
dienų primityvų „socialistinį auklėjimą“ ir melą apie 1918–1940 m. Lietuvą, vietoj
Internacionalo demonstratyviai sugiedojo Lietuvos himną. Toks moralinis pasipriešinimas turėjo įtakos 1941 m. birželio trėmimams, kurių metu mokytojai sudarė
neproporcingai didelę tremtinių dalį.
1940 m. rugpjūčio 27 d. LSSR švietimo ministerija pervadinta į Švietimo
liaudies komisariatą (toliau – ŠLK), o ministras A. Venclova tapo švietimo liaudies
komisaru, L. Gira ir J. Žiugžda – jo pavaduotojais. Maskvos emisarų suformuotoje
kolaboracinėje įstaigos vadovybėje dominavo rašytojai, o kai kurie jų kolegos padėjo
sovietizuoti Lietuvos mokyklą savo kūriniais, šlovinančiais okupantus bolševikus.
1940–1941 mokslo metų išvakarėse ir jų pradžioje Lietuvoje buvo pakeisti visi
aukštesniųjų bendrojo lavinimo mokyklų direktoriai ir beveik visi jų pavaduotojai
(tada vadinti inspektoriais). Jau 1940 m. liepos mėnesį buvo atleisti beveik visų
apskričių pradžios mokyklų inspektoriai ir padėjėjai.
O 1940–1941 mokslo metais mokytojavusius pedagogus, neturėjusius valdininkų postų, pirmiausia turėtume vertinti pagal jų santykį su savo auklėtiniais ir jų
tėvais. Per bolševikų primestus ideologinius renginius mokykloje pasakytos kelios
privalomos konformistinės kalbos dar nereiškia, kad juos visus turėtume įrašyti į
to laikotarpio prisitaikėlių (konformistų) kategoriją. Kyla ir retorinis klausimas –
ar visi konformistai (ar iš dalies tokiais vadintini) verti pasmerkimo. Iš dabarties
matymo taško lengva vadinti konformistais ar kolaborantais pirmojo sovietmečio
mokytojus ar švietimo valdininkus, juos pasmerkti, tačiau tiems žmonėms teko
gyventi pribloškiančių įvykių ir okupacijos sąlygomis, atsižvelgti į artimųjų interesus, neretai iškilusioje situacijoje net neturint galimybės rinktis.
Kita vertus, 1941 m. birželį vykdytas mokytojų įkalinimas ir trėmimas taip
pat patvirtina, kad tuometinė Lietuvos pedagogų bendruomenė (jos dauguma)
nebuvo toks stalininės propagandos įrankis, kokio tikėjosi sulaukti okupantai ir
Lietuvos bolševikų veikėjai. Galima sakyti ir taip: 1940–1941 mokslo metais mokytojai buvo sovietinės ideologijos nelaisvėje, bet didžioji jų dauguma bolševizmui
netarnavo. Netgi galima teigti, kad toji dauguma dalyvavo pasyviojoje rezistencijoje, kurią kai kurie publicistai dar vadina „tyliąja rezistencija“45, kai žmonės
svetimai įtakai ir pragaištingoms idėjoms priešinasi savo viduje, neišreikšdami
protesto atvirai ir pan. Tą galima pasakyti ir apie Rokiškio apskrities švietimo
darbuotojus. O kai kurie iš jų pasireiškė ir aktyviojoje pasipriešinimo (rezistencijos) plotmėje. Vieno tokio rezistencijos židinio 1940 m. rudenį būta ir Rokiškio
apskrities pradžios mokyklų inspekcijoje. Joje buvusiais rotatoriais (jų buvo du)
buvo padauginti antisovietiniai atsišaukimai, kurie veikiausiai buvo išplatinti prieš
1917 m. bolševikų perversmo sukakties
minėjimo „šventes“. Dėl tų rotatorių 45 Rubavičius V. Vėluojanti savastis, Vilnius, 2014,
p. 119.
grąžinimo (nes gerokai strigo įstaigos
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darbas, negalėta vietoje padauginti iš centrinės švietimo įstaigos gautų aplinkraščių) ne kartą į įvairias įstaigas kreipėsi Pradžios mokyklų valdybos viršininkas
Vincas Žilionis.46
Galima sakyti, kad 1940–1941 m. m. mokytojų neaukšto laipsnio konformizmas dažnai susipynė su pasyvaus pasipriešinimo formomis. Ir tokiame pasipriešinimo kelyje pedagogams galėjo padėti ir padėjo mokinių tėvai, su kuriais
teko dažnai bendrauti. Iš nacmečio mokyklų lankymo apyskaitų sužinome, kad
daugelyje pradžios mokyklų 1940 m. rudenį išrinktas mokinių tėvų komitetas
paskui sovietmečiu daugiau ir nebuvo susirinkęs. Vadinasi, nebuvo ir mokinių
tėvų susirinkimų. Tai galima vertinti kaip savotišką sovietizuojamos mokyklos
renginių boikotą. Tokiu pasyviu būdu tėvai galėjo protestuoti prieš bolševikinę
indoktrinaciją (ir bolševikų valdžią apskritai). Jiems nereikėjo klausytis į susirinkimą ateisiančio komunisto, komjaunuolio ar kito sovietų aktyvisto „tiesų“,
įkyrėjusių daugeliui žmonių, nes jos buvo brukamos įvairiausiomis progomis ir
visais įmanomais kanalais. O pradžios mokyklos mokytojui nereikėjo dar bent
kelis kartus būti bolševikų propagandos įrankiu ir save prievartauti kalbant kaimo
žmonėms tikrovės neatitinkančius dalykus. Su mokinių tėvais, vengiančiais eiti į
Staliną liaupsinančius renginius, pedagogai galėjo susitikti bei pasitarti ir kitomis
aplinkybėmis. Tad galima teigti, jog atsisakydami artimiau bendradarbiauti su
sovietizuojama mokykla, mokinių tėvai netiesiogiai padėjo mokytojams išvengti
aukštesnio laipsnio konformizmo ar peržengti ribą, už kurios prasidėtų į kolaboravimą pereinantis prisitaikėliškumas. Tačiau kai kurie mokytojai, kuriuos galima
laikyti ir pasyvaus antisovietinio pasipriešinimo subjektais, per kontaktus su savo
auklėtiniais ir jų tėvais (ir nesukeldami sovietų aktyvistų įtarimų kenkiant bolševikams) gebėdavo jiems (vadinamąja Ezopo kalba ar kitaip) paaiškinti bolševizmo
esmę. Tokie pedagogai, nors ir atiduodavo minimalią duoklę brukamai ideologijai per kai kuriuos renginius, kurių nebuvo įmanoma išvengti, ne tik netarnavo
okupantams, bet ir prisidėjo prie jų socialinės bazės siaurinimo.
Dar galima pridurti, jog kai kurie tėvai 1940 m. rudenį taip ir neišleido savo
vaikų į mokyklas, nenorėdami, kad jie taptų pionieriais ar jiems būtų brukamos
primityvios bolševizmo idėjos. Tai rodo mokinių skaičius Rokiškio apskrities pradžios mokyklose, nors gyventojų padaugėjo. 1939 m. lapkričio mėnesį jas lankė
9947 mokiniai. 1940 m. lapkričio 15 d. duomenimis, tose apskrities mokyklose
būta tik 9884 mokinių.47

Kai kurie faktai apie 1941 m.
mokytojus tremtinius
1941 m. mokytojų trėmimų vykdytojams labiausiai pasitarnavo ŠLK
Kadrų skyriuje surinkti minėti „asmens lapeliai kadrams registruoti“. 48
Šiose anketose dauguma pareigingų
ir naivių mokytojų surašė savo praeities „nusidėjimus“ naujajai santvarkai.
Anketoje, atsakydami į jos klausimus,

1940 m. lapkričio 16 d., gruodžio 28 d., 1941 m.
sausio 10 d. Pradžios mokyklų valdybos raštai LSSR
vidaus reikalų liaudies komisariatui ir Rokiškio
apskrities darbininkų-valstiečių milicijos valdybos
viršininkui, LCVA, R–762, ap. 1, b. 240, l. 123–129.
47
1941 m. sausio 6 d. Pradžios mokyklų valdybos
raštas Rokiškio apskrities pradžios mokyklų inspektoriui, ten pat, l. 92.
48
Kašauskienė V. Lietuvos mokyklos sovietizacija ir
priešinimasis jai 1940–1964 metais, Vilnius, 2002,
p. 43.
46
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pedagogai paprastai aprašydavo savo narystę tautininkų partijoje, šaulių ir jaunalietuvių organizacijose ir buvusią kitą visuomeninę veiklą. Jie neįtarė, kad tai bus
pagrindas žiaurioms represijoms. Daugelyje „asmens lapelių“ būtent tos žinios
pabrauktos pieštuku. Galbūt tai anketas peržiūrėjusio NKGB pareigūno paliktas
pėdsakas? Trėmimų organizatoriams ir vykdytojams nebuvo svarbu, kad daug
mokytojo auklėtinių užsirišo pionieriškus kaklaraiščius, kad jis buvo aktyvus per
bolševikų renginius. Retai kada lėmė ir vietos kolaboranto užtarimas. Svarbiausias
argumentas LKP(b) ir represinėms įstaigoms sprendžiant represuoti mokytoją ar
ne 1941 m. birželį buvo „nuodėmingoji“ anketa („asmens lapelis kadrams registruoti“). Tad ir Kamajų valsčiuje 1940–1941 mokslo metus ir sovietizacijos procesą
„vainikavo“ trėmimai, kuriuos vykdė NKVD operatyvinės grupės ir kurių metu
iš Rusijos atsiųstiems čekistams ir kareiviams padėjo vietos kolaborantai. Tarp
jų buvo įvairaus lygio sovietų valdžios funkcionieriai, milicininkai, iš idėjinių ar
keršto paskatų okupantams padedantys sovietų aktyvistai bei kiti žmonės, siekiantys padaryti vadinamąją karjerą plėtojamoje bolševikų biurokratinėje pareigų
sistemoje ar pasiglemžti tremiamųjų turto ir pan.
Beje, Rokiškio apskrityje 1941 m. buvo sudarytas vardinis pradžios mokyklų
vedėjų sąrašas, kuriame ties kiekviena pavarde buvo įrašyta, kokioms politinėms ir
visuomeninėms organizacijoms pedagogai priklausė Nepriklausomybės laikotarpiu.49
Neabejotina, kad juo prieš birželio trėmimus naudojosi ir apskrities komunistai,
ir NKVD, ir NKGB pareigūnai.
1941 m. birželį bolševikų represijas patyrė penki Kamajų valsčiaus pradžios
mokyklų pedagogai: Kamajų mokyklos mokytoja Kotryna Gerbinienė ir dvi pedagogų
šeimos – Muraliai ir Kišūnai.50 Tremtyje Altåjaus krašte atsidūrusiai K. Gerbinienei
(jos vyras M. Gerbinis aktyviai veikė Šaulių sąjungoje), kaip rašoma Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistame leidinyje, 1951 m. pavyko
grįžti į Lietuvą.51 Salų pradžios mokyklos vedėjui buvo inkriminuota veikla Tautininkų partijoje Nepriklausomybės laikotarpiu, taip pat jo narystė Lietuvos šaulių
sąjungoje ir organizacijoje Jaunoji Lietuva.52 Mokytojai Adelė ir Jonas Muraliai su
penkiamete dukterimi Danguole ir septynmečiu sūnumi Algimantu taip pat buvo
ištremti į Altajaus krašto Tiumencevo rajoną. 1947 m. A. Muralienės motina Veronika
Juškienė kreipėsi į įvairias SSRS instancijas, prašydama leisti dukters šeimai grįžti į
Lietuvą. Tuomet SSRS MGB (Valstybės saugumo ministerija) padaliniai nei Vilniuje,
nei Panevėžyje savo archyvuose nerado
jokių duomenų, rodančių, už ką buvo 49 Rokiškio apskrities pradžios mokyklų vedėjų vardinis sąrašas, LCVA, R–762, ap. 1, b. 287a.
ištremti Muraliai. Kompromituojančios
50
Sąrašas gimnazijų ir progimnazijų mokytojų, kumedžiagos apie juos neturėjo ir MGB
riuos bolševikai 1941 m. birželio mėnesį suėmė ir
išvežė į Rusiją, Lietuvos archyvai, t. 2, p. 69.
Altajaus krašto saugumiečiai. Iš ten į
51
Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941, Vilnius, 1999,
Lietuvą atsiųstame rašte tebuvo parašyt. 1, antrasis pataisytas leidimas, p. 286.
ta, kad pedagogai buvo ištremti „kaip 52 1941 m. birželio 9 d. NKGB Rokiškio apskrities
skyriaus pažyma apie Joną Muralį, Lietuvos ypasocialiai pavojingi“.53 Po ilgo kelių įstaigų
tingasis archyvas (toliau – LYA), f. V–5, ap. 1.
susirašinėjimo 1949 m. vasarą sovietinės
b. 33546, l. 3.
Lietuvos valdininkai ir saugumiečiai 53 1948 m. birželio 18 d. MGB Altajaus krašto padalinio raštas MGB LSSR padaliniui, ten pat, l. 14.
nusprendė, kad „nėra pagrindo panaikinti 54 1949 m. rugpjūčio 26 d. išvada pagal V. Juškienės
pareiškimą, ten pat, l. 15.
tremtį“ Muraliams.54 Svetimame krašte
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suaugęs sūnus Algimantas iš tremties buvo paleistas 1954 m., bet į Lietuvą negrįžo. O buvę mokytojai su dukterimi į Lietuvą parvažiavo 1960 m.55
Negailestingesnis buvo Kišūnų šeimos likimas. Jau 1941 m. birželio 2 d.
Rokiškio apskrities saugumiečiai Skurskis ir Grigonis parašė pažymą dėl J. Kišūno.56 Joje buvo nurodytos tos pačios trys bolševikams „kenksmingos“ organizacijos,
kaip ir J. Muraliui. Raportą apie įvykdytą „iškeldinimą“ (įlaipinimą į tremtinių
ešelono gyvulinį vagoną), be operatyvinės grupės vyresniojo Semočenkos, taip pat
pasirašė kažkoks J. Makizianas, Šešelgis ir A. M. Meliūnas.57 Duokiškio mokyklos
mokytojas J. Kišūnas buvo atskirtas nuo šeimos ir išgabentas į Rešòtų konclagerį
(Krasnojãrsko kraštas), kuriame 1943 m. sausio mėnesį Ypatingojo pasitarimo buvo
nuteistas dešimčiai metų (įkalinimo ir prievartos darbų), tačiau jau po keturių
savaičių mirė.58 Dar anksčiau (1941 m. rugsėjo mėn.) tremtyje Altajaus krašte
(Kosíchos rajonas) mirė dvimetis sūnus Gediminas. Mokytoja Elena Kišūnienė su
sūnumi Skirmantu (gim. 1935 m.) 1947 m. pabėgo į Lietuvą. Tačiau 1950 m. čia
E. Kišūnienė buvo suimta ir trims metams įkalinta Archãngelsko srityje. Paskui
vėl grąžinta į buvusią tremties vietą Altajuje, iš kur į Lietuvą grįžo 1956 m.59
Rokiškio apskrityje ir Kamajų valsčiuje bolševikų okupacija keleriems metams
buvo pertraukta 1941 m. birželį. Tuomet prasidėjo nacių Vokietijos ir bolševikų
Sovietų Sąjungos karas. Jo pradžioje kilusiame lietuvių antisovietiniame sukilime
dalyvavo ir kai kurie Rokiškio apskrities mokytojai.

Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941, t. 1, p. 587.
1941 m. birželio 2 d. NKGB Rokiškio apskrities
skyriaus pažyma apie Joną Muralį, LYA, f. V–5,
ap. 1, b. 27347, l. 3.
57
1941 m. birželio 14 d. raportas, ten pat, l. 7.
58
Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941, t. 1, p. 427.
59
Ten pat.
55
56
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Kamajų progimnazijos kūrimasis
Alfonsas Vasiliauskas

1944 m. vasarą frontas priartėjo prie Kamajų. Liepos 15-ą dieną prasidėjo mūšiai Duõkiškio,
Dauli¿nų ir Tytìlių vietovėse. Vokiečiai, traukdamiesi
nuo puolančios rusų kariuomenės, kuo ilgiau stengėsi
išlaikyti savo rankose Daugpilio–Šiaulių–Klaipėdos
geležinkelio ruožą, kad galėtų evakuoti Leningrado
fronto grupuotę. Liepos 15–20 dienomis vyko įnirtingi
mūšiai Kamajÿ, Aukštåkalnių, Ba÷šiškių, Pùrpiškio
vietovėse. Vokiečiai buvo įsitvirtinę Kamajų, Aukštakalnių, Čižÿ ir kitų kaimų aukštumose ir stengėsi kuo
ilgiau sulaikyti puolančią rusų kariuomenę, neleisti
priartėti prie Rokiškio ir neduoti perkirsti geležinkelio. Į Kamajus rusų kariuomenė įžengė liepos 20-ą
dieną. Tą pačią dieną ši kariuomenė įsiveržė į Salâs,
Panemunºlio geležinkelio stotį ir perkirto geležinkelį Alfonsas Vasiliauskas –
Rokiškis–Šiauliai. Per kautynes smarkiai nukentėjo ilgametis (1964–1987) Kamajų
Kamajai. Buvo sugriauta ir sudeginta daugelis me- vidurinės mokyklos direktorius.
dinių pastatų, nugriautas vienas bažnyčios bokštas, Iš Kamajų A. Strazdo
susprogdintas tiltas per Šìtekšną, sudeginta sinagoga. gimnazijos archyvo (toliau –
Strazdelio gatvė iš esmės buvo sudeginta, teliko tik 7 KSGA)
pastatai, Vilniaus gatvėje – 8 pastatai. Kamajų aikštėje išliko tik akmeniniai pastatai: špitolė ir vienas medinis žydo namas. Reikėtų
dar paminėti, kad Vilniaus gatvėje sudegė ir pradinės mokyklos pastatas, kuris
buvo pastatytas apie 1938–1939 metus. Sudegė ir visa mokyklos dokumentacija.
Vėliau ant sudegusios šios pradinės mokyklos pamatų buvo pastatytas medinis
vidurinės mokyklos pastatas. Miestelis atrodė klaikiai. Tokiomis pokario sąlygomis
Kamajuose pradėjo kurtis progimnazija.
Algimantas Diržys (antrosios laidos abiturientas) apie pirmuosius progimnazijos kūrimosi žingsnius savo prisiminimuose rašo:
„Rugpjūčio mėnesį pasklido kalbos, kad valsčiuje bus įkurta progimnazija. Pirmiausia
buvo manoma ją įkurti Salų dvaro rūmuose, kur anksčiau buvo žemės ūkio mokykla.
Tačiau galutinai ją buvo nutarta įkurti Kamajų miestelyje, valsčiaus centre. Į šį naujos
administracijos žingsnį žmonės reagavo labai teigiamai. Daugumai atsivėrė perspektyva savo vaikams duoti didesnį išsilavinimą, pakeisti jų likimą. Objektyviai žiūrint, šis
sprendimas buvo savalaikis ir drąsus. Frontas buvo pasistūmėjęs vos iki Šiaulių, visur
viešpatavo suirutė ir ne mokslai buvo valdžios galvose. Tačiau karas ėjo į pabaigą ir
raštingų žmonių poreikis buvo akivaizdus, juolab, kad okupantų planuose buvo senosios
prieškarinės inteligentijos sunaikinimas.
Progimnazija kūrėsi sunkiai. Iš pradžių ji egzistavo trijuose pastatuose: senoje
pradinėje mokykloje (prie kapinių), sušaudyto žydo namuose (ant Šetekšnos kranto) ir
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Kamajų pradžios
mokyklos patalpos
1941–1943 m.
(Liepų 5). Iš KSGA

Kamajų pradžios
mokyklos ir
progimnazijos patalpos
1938–1947 m.
(Liepų 6). Iš KSGA

Baltakių name (tada paskutiniame name gatvelėje link Salų). Pastarasis buvęs tuščias
Jurgio Smalsčio tėvų namas. Jame atsirado gal 7–8 patalpos klasėms ir pora kambarėlių
mokytojams. Mokymosi sąlygos buvo sunkiai įsivaizduojamos: ankštos patalpos, jokių
koridorių ir rūbinių, improvizuoti tualetai ir t. t. Visą laisvą laiką mokiniai vasarą ir
žiemą leido lauke. Kartais patalpas nakvynei užimdavo pražygiuojančių karių padaliniai.
Po to ryte jas rasdavome prišnerkštas ir tekdavo išsivalyti.
Mūsų klasė mokėsi visuose trijuose pastatuose. Stokojo suolų. Į apylinkės mokyklose
surankiotus išklibusius suolus sėsdavome ankštai ir badydavomės alkūnėmis. Jokių mokymo
priemonių, vadovėlių ar sąsiuvinių nebuvo. Mokytojai diktuodavo reikiamą medžiagą, o
mes konspektuodavome. Paaugliams tai buvo tikra kančia. Nespėdavome užsirašyti arba
užsirašydavome su klaidomis. Po to atsakinėdami už tas klaidas gaudavome dvejetus.
Tačiau man tas išėjo į naudą. Įgijau greitraščio įgūdžių ir, įstojus į institutą, man buvo
labai lengva konspektuoti skaitomas paskaitas. Labiausiai kentėme popieriaus trūkumą.
Tiesiog nebuvo ant ko rašyti. Tada valsčiaus valdžia mums leido nusiaubti savivaldybės
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Kamajų progimnazijos
patalpos 1945–1946 m.
(A. Strazdo 14).
Iš KSGA

Kamajų progimnazijos
patalpos 1947–1949 m.
(A. Strazdo 11).
Iš KSGA

archyvą, buvusį jų pastato pastogėje. Taigi sunaikinome Kamajų miesteliui ir jo apylinkėms labai svarbią medžiagą.
1944 m. spalio mėn. pradžioje mokykloje prasidėjo mokslas. Netruko ateiti žiema.
Tada paaiškėjo, kad mokykla neturi kuro. Patalpos buvo praktiškai nekūrenamos. Tuo
tekdavo rūpintis patiems mokiniams. Rytais iš miestelio gyventojų sodų prisitempdavome
šakų, vogdavom medinius tvorų „štankietus“ bei malkas iš kiemų ir pasikurdavom krosnis.
Antrą ar trečią pamoką jau būdavo galima iškęsti be pirštinių.“
Progimnazijos kūrimosi pradžią dar norėčiau iliustruoti Vytauto Matiuko
mintimis bei prisiminimais:
„Tik ką nuaidėjus gausmui, 1944 m. rudenį mes, sugriauto ir sudeginto Kamajų miestelio bei nuniokotų aplinkinių kaimų valstiečių vaikai (iš kurių tik vienas kitas baigęs
Rokiškio gimnazijos 2-ąją klasę, o daugelis – Kamajų pradinės 6 skyrius), rinkomės į
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naujai įsteigtos Kamajų progimnazijos 3-iąją klasę. Vieni ėjome su seserų ir brolių išaugtais rūbeliais, kiti mamų išaustais drobiniais ir miliniais drabužėliais. Ėjome be knygų
ir sąsiuvinių, nešini kareiviškais krepšiais arba savos gamybos medinėmis skrynelėmis.
Mokytojų diktuojamus dalykus iš lietuvių kalbos, geografijos, istorijos, matematikos ir
kt. žymėjomės prieškarinių įstaigų raštvedybos popieriuje: nebaigtose rašyti trofėjinėse
knygose, nenaudojamuose blankuose.“
Iliustruojant to meto (pokario) pastatų būklę, pateiksiu vieną publikaciją apie
mokyklą. Aprašomas įvykis vyksta dar carizmo metais (apie 1840–1860 metus)
statytoje pradinėje mokykloje. To pastato šiandien jau nėra. Jis buvo nugriautas
apie 1956 metus. To meto rajoninis laikraštis Tarybinis Rokiškis, nr. 106(146) 1945 m.
lapkričio 17 d. publikuoja žinutę antrašte Mokykla ar jauja:
„Kamajų miestelyje randasi progimnazija, kurios patalpose mokosi pradžios mokyklos mokiniai. Mokiniai tiek pradžios mokyklą, tiek progimnaziją lanko gausiai, tačiau mokyk
los
patalpos – jos vidinė bei išorinė pusės – primena ne švietimo kultūrinę įstaigą, o, atsiprašant, jaują. Mokytoja drg. Kandroškaitė K. visai nekreipia dėmesio į savo klasės švarą,
todėl net lubų nesimato pro storus voratinklių sluoksnius. Jie krinta nuo lubų už kaklo
ir mokiniams, ir mokytojai. Papuošimų klasėje nėra: nei jokio portreto, nei šūkio. Pusė
klasės langų išdaužė mokiniai, todėl dabar jie užkalti lentomis. Iškaba, rodžiusi, kad tai
yra mokykla, „išauklėtų“ mokinių taip sudaužyta akmenimis, kad dabar nieko negalima
įskaityti. Taigi jei ne klasėje suolai – mokyklos pastatas tikra jauja atrodytų. Net arčiau
mokyklos esantieji namai, kaip, pvz., Dalinausko Antano, yra apmėtomi akmenimis ir
išdaužomi langai. Mokytoja Kandroškaitė užklausta, kodėl netvarko savo mokinių, atsako:
„Ką aš padarysiu viena prieš 50?“ Gi progimnazijos direktorius ir valsčiaus švietimo
skyriaus vedėjas drg. Augulis tuo irgi visai nesirūpina. Į mano pastabą dėl esančios mokykloje netvarkos direktorius atsakė: „Kas tu toks esi ir ką tau bloga mokiniai padarė?“
Norėtųsi progimnazijos direktorių drg. Augulį paklausti, ar mokykla turi atrodyti
kaip auklėjimo įstaiga ar kaip jauja? Be to, ar čia yra mokomi ir auklėjami vaikai, ar tik
mokinių vardą nešioja iš gyvenimo iškrypę vaikai? Iš savo pusės aš norėčiau pasakyti, kad
šių nesklandumų kaltininkai – direktorius ir mokytojai, kurie į viską žiūri pro pirštus.“
Beje, kas gi tas Baronas, pasirašęs po minėtu Tarybinio Rokiškio straipsniu?
Ir iš kur atsirado klasėje linai? Buvęs tos mokyklos mokinys, aktyvus to įvykio
dalyvis, Antanas Lašas savo atsiminimuose rašo:
„Be priežasties ir straipsnio nebūtų... Kažkas, važiuodamas iš jaujos, prie tilto per Šetekšnos
upę pametė mintų linų ryšulį. Mes, mokinukai, paįvairinome savo pertraukas – tikrai
nuoširdžiai „pakariavome“ klasėje. Ant suolų tiktai liko pėdsakai nubyrėjusių spalių, linų
ir pakulų ant klasės grindų. Šio fakto tikrumą tvirtina aktyvus jo dalyvis Antanas Lašas.“
Na, o Baronas, šios publikacijos autorius, tuo metu buvo Kamajų valsčiaus
komunistų partinės organizacijos sekretorius. Reikia manyti, kad tuo metu po
mokinių „karo“ su linais jis užėjo į mokyklos patalpas ir rado jas prišiukšlintas.
Taip rajoniniame laikraštyje gimė straipsnis Mokykla ar jauja?
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Noriu pastebėti, kad rašydamas apie progimnazijos kūrimosi istoriją, naudojausi to meto mokinių, mokytojų prisiminimais, tiksliau sakant, ištraukomis iš
prisiminimų. Mano požiūriu, tai labai vertinga medžiaga, iliustruojanti to laikotarpio įvykius, faktus, jų vertinimus ir požiūrį.
Noriu pabrėžti, kad mokyklos istorija negali būti atsieta nuo socialinių,
ekonominių bei politinių to meto įvykių.
Norėčiau pateikti keletą ištraukų iš prisiminimų apie tremtį ir rezistencinę
kovą. 2-osios laidos abiturientas Kostas Statulevičius rašo:
„Tačiau baigti vidurinės mokyklos man nebuvo lemta. 1949 m. pavasarinė tremtis į Sibirą
ir bėgimas nuo jos nubloškė mane į tolimą ir nežinomą kraštą – Vilnių. Čia vienišas
badaudamas ir pripuolamai užsidirbdamas pinigų duonai baigiau vidurinę mokyklą ir tuo
pačiu metu metinius pramonės buhalterijos kursus tam, kad įgyčiau bet kokią specialybę.
Tarnyba kariuomenėje padeda legalizuotis, gauti „švarias“ charakteristikas. Dirbu stambiose
prietaisų pramonės įmonėse, įstoju ir baigiu Vilniaus valstybinį universitetą. Vėliau esu
priimamas į Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto neakivaizdinę aspirantūrą,
išlaikau egzaminus, parašau disertaciją ir palūžtu, bet dar išlieku, sustoju, apsiriboju.
Neseniai palūžo, bet jau nebeišliko du mano nepamirštami bendražygiai iš mokyklos
laikų. Tai vyresnės klasės mokinys Vytautas Matiukas iš Roblių, nepabūgęs padėti man
trėmimo į Sibirą metu pabėgti iš Panemunėlio geležinkelio stoties, ir klasės suolo draugas
Algis Rudokas iš Kamajų, priglaudęs ir šelpęs bėglį.
Taigi, tokie mes tada buvome. Tuomet pareiga ginti savus, pažįstamus, kaimynus
ir tautą dar nebuvo pamiršta. Kamajų vidurinės mokyklos auklėtiniai ją atliko visur ir
visada. Tik ar tai galės tinkamai atlikti mūsų kartos pamaina, luošinama pasaulinės dorovės krizės? Juk istorija dažnai kartojasi.“ (Kostas Statulevičius, Antrosios laidos
abiturientų prisiminimai, p. 42–43).
Dar keletas sakinių apie tremtį ir rezistencinę kovą.
„Beveik kas savaitę, eidami rytais į mokyklą, užtikdavom prie Strazdelio paminklo aptvaro
padriektus siaubingai sužalotus kelių partizanų kūnus, Tai buvo labai baisu, tačiau baisiausia buvo pamatyti pažįstamą veidą. Reikėdavo neišsiduoti, kad atpažinai, nes stribai
stebėdavo praeivių elgesį. Aš vieną kartą mačiau dviejų partizanų, buvojusių pas mus,
kūnus. Antrą kartą užtikau granata susisprogdinusio jaunuolio kūną su ilgais kaip mergaitės plaukais. Gerai prisiminiau, kaip jis pas mus juos plovėsi ir man įdomiai pasakojo
apie nuotykius Rokiškio gimnazijoje. Po tokio vaizdo naktimis sapnuodavau košmariškus
sapnus. Nemalonius vaizdus matydavom trėmimų dienomis: aikštėje prieš valsčiaus pastatą
ant ryšulių sėdinčias šeimas ir laukiančius sunkvežimių išvežimui į geležinkelio stotį.
Verkiančias moteris ir vaikus, baubiančius atvarytus alkanus galvijus ir ginkluotą stribų
ir kareivių apsaugą.
Tiesos labui reikia parašyti ir apie atvirkščius reiškinius. Kamajų apylinkėse partizanai iššaudė nemažai žmonių, net ištisas šeimas. Žmonės negailėdavo nukautų stribų
ar aršių bolševikų, Tačiau kai kurių žuvusių kaimiečių kaltė buvo labai abejotina ir tokie
įvykiai man paliko slogius prisiminimus. Ypač tada, kai mokiniams tekdavo dalyvauti
žuvusiųjų laidotuvių ceremonijose. Nežiūrint visų negandų ir trūkumų, mes buvome
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dori. Per septynetą mokymosi metų aš neprisimenu nė vieno atvejo, kad mokiniui būtų
inkriminuotas koks nors nusikaltimas. Nebuvo nė vienos vagystės, nebuvo nuskriausta
nė viena mergaitė, nebuvo sužalotas ar sumuštas nors vienas mokinys. Smulkių išdaigų ir incidentų pasitaikydavo gana dažnai. Tai paprastai būdavo nelegalių vakaruškų
organizavimas, trankymasis po kaimus ir dalyvavimas ten vykstančiuose pobūviuose,
kilnojamo kino lankymas be mokyklos leidimo, vietinės reikšmės peštynės ir panašiai. Bet
pedagogai elgdavosi korektiškai ir konfliktai baigdavosi be žymesnių pasekmių. Nepasakysiu, kad buvome labai religingi, nebent kai kurios mergaitės. Iš pradžių atlikdavom
pareigą, patyliukais nueidami į bažnyčią. Vėliau tai padaryti pasidarė pavojinga ir nuo
religijos mes nutolome. Kamajų bažnyčios kunigai irgi buvo pasyvūs. Matyt, labai bijojo
represijų.
Mokinių rūkymas nebuvo masinis reiškinys. Pakildavo virš išviečių dūmelis. Kad
mergaitės rūkytų, tada dar nieks ir nepagalvodavo. Gal didžiausia tų laikų blogybė
buvo samagonas. Jį gamino beveik kiekvienoje sodyboje, jis buvo lengvai prieinamas.
Aukštesnėse klasėse kai kuriomis progomis ir mes nevengdavome jo paragauti. Ne visada dozavimas būdavo tikslus, todėl kai kas ir įkliūdavo. Tačiau tai nebuvo įprotis ar
gyvenimo būdas“ (A l g i m a n t a s D i r ž y s , Antrosios laidos abiturientų atsiminimai,
1951, p. 51–52).
O pirmosios laidos abiturientas Vytautas Matiukas apie pokarį rašo taip:
„Bėgo metai, mes brendome, aplinkui siaučiant klasių kovai, žūstant draugams, giminėms
ir kaimynams. Nuolatinis išniekintų lavonų vaizdas ant Kamajų miestelio grindinio bei
nužudytų ir nukankintų kaimo valstiečių laidotuvės temdė mūsų jaunystės šviesią ateitį,
kėlė nerimą dėl rytojaus, žadino sieloje prieštaringus jausmus“ (Vytautas Matiukas,
Antrosios laidos abituriento prisiminimai, 1950, p. 25).
1948 m. Kamajų progimnazija reorganizuojama į vidurinę mokyklą. Mokykloje
daugėja mokinių. 1948 m. mokykloje buvo 252 mokiniai. Išaugo klasių skaičius.
Iškilo naujo, pritaikyto mokyklai, priestato poreikis. Apie 1947–1948 metus prasidėjo naujo mokyklos pastato, vadinamojo „centrinio pastato“, statyba. Mokytoja
Emilija Cinauskienė savo prisiminimuose rašo:
„Centriniu pastatu“ buvo vadinama mokykla, pastatyta pokario metais ant buvusios ir
per frontą sudegusios pradinės mokyklos pamatų. Iš Kamajų apylinkės Vabolių kaimo
buvo atvežtas Balaišio gyvenamasis namas. Trūkstamą medžiagos kiekį pagal gautas
paskyras teko mokytojams ir mokinių tėvams pasigaminti miške. Mokyklos statybai vadovavo mokyklos direktorius Bronius Stanevičius. Net mokiniai buvo įjungti į darbą.
Vieną rudens dieną buvo suorganizuota išvyka į Kamajų šilą, kurios metu mokiniai
su maišais nešė lapus naujojo pastato lubų apšiltinimui. Šiame pastate buvo įrengtos
septynios klasės ir mokytojų kambarys. Pirmame aukšte viena siena buvo išgriauta ir
taip dvi klasės buvo paverstos sale, kurioje vykdavo susirinkimai, minėjimai, meno saviveiklos pasirodymai. Nuo 1965 m., kai buvo pastatyti nauji mokyklos rūmai, šiame
pastate buvo įrengtas mokinių bendrabutis, o dar vėliau jame įsikūrė Meninio lavinimo
centras ir mokytojų butai.“
609

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Reikia pabrėžti tą faktą, kad Kamajuose Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu nebuvo pastatyta kokia nors tipinė, kad ir pradinė mokykla. Patvirtindamas
šią tiesą, noriu pasiremti 2-osios laidos abituriento Algimanto Diržio mintimis:
„Kai, laikui bėgant, klasių skaičius išaugo, mokykloje pasidarė nepaprastai ankšta. Iškilo naujo, pritaikyto mokyklai, pastato poreikis. Valdžia priėmė sprendimą statyti. Tai
buvo didelis įvykis ne tik mūsų, bet ir viso miestelio gyvenime. Tautiškai-lietuviškai
paradoksalu, kad valsčiaus kaimuose nepriklausomybės metais buvo pastatytos naujos,
moderniškos pradinės mokyklos, o Kamajuose, valsčiaus centre – ne. Pavyzdžiui, Krylių
mokykla (kurioje aš mokiausi) buvo nauja, erdvi, šviesi, gerai suplanuota. Buvo kalbama, kad prieškariniai valsčiaus „tėvai“ pinigus mieliau kraudavo į savo kišenes, negu
skirdavo visuomenės poreikiams. Senosios mokyklos laužas progimnazijai naudos nedavė.
Mat Kamajų mokykla visus dvidešimt nepriklausomybės metų vegetavo sename „centrinės“ mokyklos dviklasiame pastate. Vietoje statybos valsčiaus administracija nuomodavo
papildomas patalpas pas privačius asmenis. Matyt, ir darbo sąlygos tada būdavo panašios
į mūsiškes. Statyti pokario laikais nebuvo paprasta. Trūko medžiagų, nebuvo transporto
priemonių, galbūt ir lėšų. Bet Stanevičius organizuoti mokėjo. Tai buvo tikras direktorius:
patyręs pedagogas, griežtas ir principingas, labai darbštus žmogus. Mes jo nemėgome dėl
griežtumo, bet statyboms jis buvo idealus vadovas. Pastatui statyti buvo naudojama ne
tik nauja mediena, bet ir rąstai iš sugriautų tremtinių pastatų. Stogas uždengtas senos
skardos lakštais irgi iš tremtinių sodybų. Mokyklos pastatas išėjo visai neblogas: gavome
šešetą erdvių, šviesių ir šiltų klasių ir nemaža koridorių. Mokytojai irgi gavo savo kambarį. Visa tai buvo direktoriaus Broniaus Stanevičiaus pastangų vaisius. Jo dėka mūsų
mokykla tapo panaši į tikrą. O jo likimas buvo sudėtingas. Jis Kamajuose atsirado staiga
ir mes nieko nesuvokėme apie jo praeitį. O kai staiga dingo, nežinojom ir jo ateities.
Viena tik supratom, kad jam pavyko pabėgti. Ačiū Dievui. Kad jis gali turėti konfliktų
su NKVD, mes jautėm visą jo direktoriavimo laiką. Nuojauta pasitvirtino, kada netekom
paties geriausio ir kvalifikuočiausio mūsų laikų mokyklos direktoriaus“ (Algimantas
Diržys, Antros laidos abiturientų prisiminimai, 1951).
Nors ir ne chronologine tvarka dar norėtųsi prisiminti pirmąjį mokyklos
direktorių Joną Kazlauską. Aš čia vėl remiuosi 2-osios laidos abituriento Algimanto
Diržio prisiminimais:
„...visi pirmieji progimnazijos kūrimosi rūpesčiai teko pirmajam progimnazijos direktoriui
Jonui Kazlauskui, anksčiau, iki 1944 m., dirbusiam pradinės mokyklos vedėju. Jam ir teko
visi organizaciniai sunkumai. Tai buvo labai inteligentiškas senosios kartos pedagogas, kalbininkas. Dėstė vokiečių kalbą. Mokėjo bendrauti su žmonėmis. Jis buvo visų labai gerbiamas:
gerbė jį ir mokytojai, ir mokiniai. Su mumis buvo griežtas, bet labai teisingas ir tolerantiškas. Patriotiškai nusiteikęs, bet savo pažiūras mokėjo labai kruopščiai paslėpti. Gal todėl
ir išvengė persekiojimų. Direktoriavo neilgai. Atrodo, kad buvo perkeltas į Panemunėlį irgi
direktoriauti“ (Algimantas Diržys, Antros laidos abiturientų prisiminimai, 1951, p. 57).
O pirmosios laidos abiturientas Vytautas Matiukas apie pirmąjį progimnazijos direktorių rašo taip:
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„Jonas Kazlauskas, pirmasis Kamajų progimnazijos organizatorius, geras vokiečių kalbos
žinovas, plačios erudicijos inteligentas, savo optimizmu ir humoru užkrėsdavo ne tik
mus, mokinius, bet ir visą mokytojų kolektyvą“ (Vytautas Matiukas, Pirmos laidos
abiturientų prisiminimai, 1950, p. 8).
1949 m. progimnazija reorganizuojama į vidurinę mokyklą. Mokėsi apie 250
mokinių. Nors anksčiau buvo paminėta, kad pastačius šį naują pastatą, mokykla
buvo panaši į tikrą, tačiau, didėjant mokinių skaičiui, patalpų trūko. Todėl iki
1965 metų rudens mokykla buvo išsidėsčiusi septyniuose pastatuose. Mokytojams
teko vaikščioti iš vienų patalpų į kitas. Pastatai buvo tokie:
1) Centrinis. Taip buvo vadinama mokykla ant buvusios ir per frontą sudegusios mokyklos pamatų. Šis pastatas buvo pastatytas, atvežus iš Vabolių kaimo
Antano Balaišio sodybos medžiagas. Jame buvo įrengtos 7 klasės ir mokytojų
kambarys, kuriame šiandien meninio lavinimo centras, mokytojų butai;
2) Žaliasis, kuriame buvo dvi erdvios klasės, mokytojų kambarys, direktoriaus kabinetas, raštinė, valytojos butas. Dar reikia pastebėti, kad šis namas buvo
pokario metais pervežtas iš Kariūnų kaimo. Tai buvo Lietuvos respublikos majoro
Kazimiero Sabalio gyvenamasis namas, kurį minėtas savininkas pastatė prieš 1940
metus ir nespėjo įrengti;
3) Kampinis mokyklos pastatas. Jis yra miestelio aikštės ir A. Strazdo aikštės
kampe. Jo statybai panaudotas Kamajų apylinkės Minčiūnų kaimo ūkininko Jono
Macijausko (ištremto į Sibirą) gyvenamasis namas. Šiame pastate buvo įrengtos
dvi klasės ir mažytis mokytojų kambarys.
Pastačius naują mokyklą (1965 m.), šiame pastate buvo įrengti du butai
mokytojams. 1989 metais šį namą nupirko mokytojas Vytautas Pavilonis;
4) Pastatas Salų gatvėje. Tai žymaus Lietuvos revoliucionieriaus Jurgio Smalsčio-Smolskio tėvų namas. Jurgio Smalsčio tėvams mirus, o jam pačiam žuvus,
namo savininke tapo jo sesuo Bagdonienė, kuri pastatą suremontavo ir įleido nuo
mininkus. Vėliau jame buvo įrengti gimdymo namai, kurie veikė iki 1942 metų.
Praėjus frontui, kai pradėjo kurtis progimnazija, šiame pastate buvo įrengtos klasės.
O kai buvo pastatytas mokyklos pastatas Vilniaus gatvėje, šiose patalpose buvo
atidarytas mokyklos bendrabutis. Jį iškėlus į centrinį mokyklos pastatą, čia buvo
įrengti butai mokytojams;
5) Nauja Nepriklausomybės metų mokykla. 1936 m. Kamajuose buvo pastatyta
nauja mokykla Vilniaus gatvėje. Valsčiaus savivaldybė finansavo žydų tautybės
pilietį Jutkį Chaitą, kuris pastatė mokyklos pastatą. Jame buvo dvi klasės, o ant
aukšto – butas mokytojams. 1944 m. vasarą, vykstant mūšiams, šis pastatas sudegė iki pamatų. Vėliau, 1948–1949 m., ant šio pastato pamatų buvo pastatytas
vadinamasis centrinis mokyklos pastatas, apie kurį rašyta anksčiau.
6) Mokyklos dirbtuvės. Kai pagal mokymo programą turėjo būti praktikos
darbai, tam buvo panaudotas žydo mėsos pirklio Abijonkos namas, stovėjęs
dabartinio Buitinio pastato (siuvyklos) vietoje. Šio pastato nuotraukos neturime.
Visų kitų pastatų, kur savo laiku buvo įkurtos mokyklos patalpos, nuotraukos
yra muziejaus stende.
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„Centrinis“ Kamajų
vidurinės mokyklos
pastatas 1949–1965 m.
(Vilniaus 6). Iš KSGA

„Žaliasis“ Kamajų
progimnazijos
(vidurinės mokyklos)
pastatas 1947–1965 m.
(Vilniaus 8).
Iš KSGA

„Kampinis“ Kamajų
progimnazijos pastatas
1948–1949 m.
(A. Strazdo 2).
Iš KSGA
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Buvęs Smalsčio
namas (Salų 11).
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 13

Kamajų progimnazijos
(vidurinės mokyklos)
pastatas Vilniaus
gatvėje (Vilniaus 9).
Iš KSGA

7) Vinco Sirvydžio namas. Vincas Sirvydis Kamajuose turėjo 3 namus. Jis pats
gyveno mūriniame name miestelio aikštėje, o du, esantieji Vilniaus gatvėje, buvo
išnuomoti. Viename jų, prie gatvės, daugiausia gyveno mokytojai (Blauzdžiūnas,
Suvaizdis, Varneckas ir kt.). 1940 m. tame name buvo atidaryta biblioteka. Pokario
metais šis pastatas buvo perduotas mokyklai. Čia kurį laiką buvo klasės, chemijos
kabinetas, biblioteka. Nuo 1965 m. jame veikė vaikų darželis. Vaikų darželiui
persikėlus į naujas patalpas, šis namas buvo parduotas.
8) Senasis pradinės mokyklos pastatas, kuris buvo pastatytas apie 1840–1860 metus. Šiame pastate buvo įrengtos dvi klasės, rūbinė ir kambarėlis mokytojams,
vadinamoji kamara. Šis pastatas stovėjo dešinėje plento į Rokiškį pusėje prieš
kapines. 1956 m. buvo nugriautas.
Taigi tokie buvo progimnazijos, o vėliau ir vidurinės mokyklos pastatai.
Pertraukų metu mokytojai skubėdavo iš vienų patalpų į kitas per šaltį, sniegą ar
lietų. Toks darbas tęsėsi iki 1965 m. spalio mėn. pradžios, kol buvo pastatytas
naujas, pirmasis mokyklos priestatas.
Progimnazijos kūrimosi laikmetis buvo gana sudėtingas dėl įvairių socialinių
politinių ir ekonominių aplinkybių. Vyko rezistencinė kova, masinis spaudimas
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stoti į organizuojamus kolūkius, mokytojai privalėjo dalyvauti visuomeniniame
darbe, skaityti paskaitas, buvo verčiami stoti į komjaunimo bei partines organizacijas. Kamajų vidurinės mokyklos mokytoja Elvyra Rugytė apie suruoštą stoti
į komjaunimą akciją rašo:
„Rajono ir vietiniai aktyvistai 1951 m. rudenį Kamajų vidurinėje mokykloje suruošė akciją
„Į komjaunimą“. Iškvietė mane į mokytojų kambarį. Agitavo į komjaunimą. Ir mokytojų
kambarys man tapo areštine. Aš viena, jų pulkelis. Tvieskė ir vargino karbitinės lempos
balta šviesa. Nuovargis. O naktis tokia ilga. Jie ėjo pakaitomis parūkyti, pamiegoti, o
aš sėdžiu sunėrusi pirštus ligi skausmo, meldžiu Dievą, kad man protas nesusimaišytų.
Nuostata mano buvo tvirta. Yra dalykų nepajudinamų, šventų. Kai netekę kantrybės iškošė:
„Pagaliau rašaisi, ar ne?“, aš ištariau: „Niekada.“ Nepatenkinti, suirzę aktyvistai išsiskirstė.
Netrukus tardymas. Ir mane atleido iš mokytojos pareigų. Tik trumpam leido užeiti į
klases atsisveikinti. Mokiniams nieko neaiškinau. Su auklėtiniais nubėgom pas fotografą,
nusifotografavom. Per miestelį jie mane lydėjo ir verkė. Aš neverkiau. Verkti mokytojai
nepritinka. Kažkuris pakišo prisiminimų knygutę, kurioje užrašiau: „Išmok artimo akyse
pamatyti dar nepasirodžiusią ašarą ir širdyje paslėptą žaizdą, mylėk Tėvus ir Tėvynę.“
Išleistuvių nebuvo. Mokytojai sutrikę laikėsi per atstumą. Tik mokytoja O. Gargasienė ir auklėtinio mama O. Džiugelienė mane moraliai palaikė. Mokyt. Gargasienė man
parašė: „Šventoji, pasakyk, kodėl tave geri draugai palieka, kai tau blogai.“
Namiškių požiūris – tėvo žodžiai: „Teisingai pasielgei. Duonos namuose užteks.“
Mamos: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera.“ Brolis Vytas, naras, iš armijos, parašė
trumpai: „Eik mokytis, grįžęs aš padėsiu.“ Sesuo Jadvyga, Žemės ūkio akademijos studentė: „Paskubėkim, kad į stojamuosius suspėtum. Tai padėsiu.“
Ir taip, namiškų raminama, baigiau dailės institutą ir, įgijusi restauratorės specialybę, dirbau Valstybiniame dailės muziejuje 27 metus. Požiūrį į gyvenimo nuostatas
mūsų šeimoje suformavo tėtis, 1919 m. savanoris. Gynė jis Lietuvos nepriklausomybę
trijuose frontuose: Vilnių nuo lenkų, kur lenkai jį buvo paėmę į nelaisvę Daugirdiškėse
(senatvėje jis paprašė nuvežti į tas vietas, kuriose belaisviu buvo, prašymą išpildėm).
Antrame fronte kovėsi prie Radviliškio su bermontininkais. Ir stipriausias frontas prie
Eglainės, dabartinės Latvijos teritorijoj, išvarė rusus iš Lietuvos. Pasakojo apie ten buvusius bendražygius. Ten, Červonkos kapinėse, jiems pastatytas paminklas, kuriame iškalta:
„Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes žuvome gindami Tėvynę.“
Tėtis mums nepasakojo pasakų, daugiausia pasakojo apie patirtus nutikimus kariuomenėje ir dainavo apie gimtąją Suvalkiją.“

614

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Apie Kamajų A. Strazdo vidurinės
mokyklos mokytojus*
Emilija Cinauskienė

1944 m. vasarą, praūžus fronto audrai, Kamajuose liko pelenų ir griuvėsių
krūvos, gilios bombų duobės ir bažnyčia nugriautu bokštu. Spalio 1 d. prasidėjo
mokslo metai progimnazijoje. Pirmasis jos direktorius – Jonas Kazlauskas, dirbęs
mokytoju ir mokyklos vedėju nepriklausomybės metais. Jis surado patalpas, sukvietė mokytojus. Dauguma – Rokiškio J. Tumo-Vaižganto
gimnazijos abiturientai be jokio pedagoginio išsilavinimo, tik
turintys didelį norą atiduoti savo kuklias žinias mokiniams.
Direktorius buvo labai rūpestingas, reiklus ir nuoširdžiai
padėjo mums, neprityrusiems. Vėliau atsisakė sunkių vadovo
pareigų, daug metų dėstė vokiečių kalbą, darbus. Paskui
mokytojavo Panemunºlyje ir, nugyvenęs gražų amžių, ilsisi
Panemunėlio žemėje.
1946 m. atvyko mokytojas Bronius Stanevičius, turintis
pedagoginį išsilavinimą ir didelę patirtį. Dėstė matematiką. Po
metų paskirtas direktoriumi. Tai buvo energingas, sumanus ir
reiklus vadovas, kurio didžiausias nuopelnas – naujų mokyklos Pirmasis Kamajų
patalpų statyba. 1951 m. KGB sužinojo, kad B. Stanevičius – progimnazijos
aktyvus nepriklausomybės laikų veikėjas, buvęs šaulių būrio direktorius Jonas
vadas, 1941 m. pabėgęs nuo tremties (šeima buvo ištremta į Kazlauskas. Iš Kamajų
Sibirą). Buvo suimtas, nuteistas 25-eriems metams ir atsidūrė A. Strazdo gimnazijos
Sibiro lageryje. Po kelerių metų paleistas, grįžo į Lietuvą, archyvo (toliau –
bet Kamajuose lankytis vengė, ir apie jo tolesnį gyvenimą KSGA)
bei mirtį mažai žinome.
Kadangi labai trūko mokytojų, dėstyti rusų kalbą buvo
pakviestas buvęs vaistininkas Antanas Indrašius. Šis vyresnio
amžiaus žmogus gebėjo bendrauti su jaunimu, buvo gerbiamas
mokinių ir mokytojų. 1948 m. ištremtas į Sibirą, greitai atgulė
amžino įšalo žemėje.
Apie dvejus žydinčios jaunystės metus mūsų mokyklai
atidavė rašytojo J. Tumo-Vaižganto giminaitė Bronė Gintautienė (Tumaitė). Negailestinga mirtis jau seniai ją išbraukė iš
gyvųjų, bet atmintyje visada išliks jos miela, švelni šypsena.
Jau senokai Salÿ kapinėse ilsisi viena pirmųjų mūsų
mokyklos mokytojų Kristina Kandroškaitė. Tai buvo labai
stropi ir reikli mokytoja. Vėliau ji ėjo Kamajų valsčiaus švie- Kamajų progimnazijos
timo skyriaus vedėjos pareigas.
direktorius Bronius
Keletą metų mokykloje matematiką dėstė Valerija Garga- Stanevičius. Iš KSGA
sienė. Ji buvo gera specialistė, gebanti
duoti mokiniams išsamių ir tvirtų žinių. * Perspausdinta iš Gimtojo Rokiškio, 1994, lapkr. 15,
Nelengva buvo pragyventi moteriai su
nr. 132.
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dviem mažamečiais vaikais. Bet Valerija nesiskundė. Paskui į Kamajus atvyko ir
dėstė chemiją jos vyras Jonas Gargasas. Po kelerių metų abu išsikėlė į J¿žintus,
dirbo mokykloje.
Gana ilgai mūsų mokykloje dirbo labai darbšti, pareiginga lietuvių kalbos
mokytoja Stasė Žemaitienė (Paršonytė). Ji anksti iškeliavo iš gyvenimo pakirsta
nepagydomos ligos. Nebėra ir pradinių klasių mokytojos Agnės Dagienės (Misiūnaitės). Gražų indėlį į mokyklos gyvenimą įnešė mokytoja Adelė Gerulaitienė. Iš
jos pedagoginio meistriškumo sėmėsi pradinių klasių mokytojai. Mūsų mokykla
buvo jos vienintelė darbovietė. Prieš keletą metų į Kamajų kapines palydėjome
pačiame jėgų žydėjime širdies smūgio pakirstą fizinio lavinimo mokytoją Stasį
Birietą. Jis daug jėgų atidavė savo darbui.
Šių žmonių nebėra, bet jų skleista mokslo, tiesos ir gėrio šviesa negali
užgesti. Kur bebūtų išsisklaidę kamajiškiai – buvę jų mokiniai ir bendradarbiai
visada su meile ir pagarba saugos širdyse šventą šių mokytojų atminimą.
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Pirmoji abiturientų laida*
Vytautas Matiukas

Tik ką nuaidėjus pabūklų gausmui, 1944-ųjų rudenį, mes, sugriauto ir sudeginto Kamajų miestelio bei nuniokotų aplinkinių kaimų vaikai (tik vienas kitas
baigęs Rokiškio gimnazijos II klasę, daugelis – Kamajų pradinės mokyklos šešis
skyrius), rinkomės į Kamajų progimnaziją. Vieni ėjome su vyresniųjų brolių ir
seserų išaugtais rūbeliais, kiti – namuose išaustais drobiniais ar milo drabužiais.
Mokytojų žodžius žymėjomės prieškarinių įstaigų raštvedybos popieriuje, senuose
blankuose, laikraščių paraštėse.
1948-ųjų gegužę, ardydami okupantų paliktus sunkiųjų pabūklų sviedinius,
žuvo mūsų klasės draugai Vytautas Žilinskas ir Valentinas Nagelė. Tai buvo
pirmosios netektys.
1948 m. rugsėjį mūsų penktoji klasė pasipildė mokiniais, atvykusiais iš
Ragìlių ir Panemunºlio progimnazijų. Mūsų klasė tapo gausiausia ir vyriausia
mokykloje. Mes brendome aplinkui siaučiant pasipriešinimui, žūstant draugams,
giminėms ir kaimynams. Išniekintų lavonų vaizdas ant Kamajų miestelio grindinio
bei nužudytų ir nukankintų valstiečių laidotuvės temdė mūsų jaunystę, žadino
prieštaringus jausmus.
Pokario aukomis tapo klasės draugės Petrulionytės tėveliai. Po poros metų,
pirmosiomis pavasario atostogų dienomis, mes, beveik visi berniukai, susirinkę į
mokyklą, akimis pro langą palydėjome į Sibirą vežamus Marytę Stasiulionytę ir
Juozą Vilutį.
1949-ųjų rudenį, po mokyklų reformos, jau rinkomės į Kamajų vidurinės vienuoliktąją klasę, kurioje nebebuvo daugelio... Baigiamojoje klasėje liko 7 berniukai.
Keletas žodžių apie mokytojus. „Dangus ir žemė praeina, bet mano žodis nepraeis“, – sakydavo IV ir V klasių auklėtojas Bronius Stanevičius, vėliau dirbęs
direktoriumi. Jis mylėjo mus, bet buvo reiklus ir griežtas.
Meno saviveiklos ir vakarėlių organizatorė buvo lietuvių
kalbos mokytoja Emilija Cinauskienė (Pivoriūnaitė). Jos pastangomis mokėmės scenos meno: pastatėme Pilėnus, Moljero
Šykštuolį. Rodėme ne tik aplinkinių kaimų, bet ir Jūžintÿ,
Panemunėlio, Salÿ gyventojams.
Mokantis septintoje gimnazijos klasėje ir paskutiniais
metais mokytojų kolektyvas pajaunėjo: atvyko dirbti baigusieji Rokiškio gimnaziją. Daugelis buvo beveik vienmečiai
su mumis. Vienas iš jų – matematikos mokytojas Juozas
Makutėnas. Mums, logiškai mąstantiems berniukams, tapo
lengviau ir įdomiau. Matematikoje pradėjome ieškoti formulių
pritaikymo galimybių.
Mokytoja Emilija
Daug įtakos mums turėjo mokytoja Sofija Paradnikienė. Cinauskienė. Iš KSGA
Baigiamaisiais metais rusų kalbą ir literatūrą dėstė labai kruopšti, energinga,
* Perspausdinta iš Gimtasis Rokiškis, 1994, spalio 18,
nuoširdi mokytoja Eufraksija Bimbienė
nr. 121.
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(Pavareškinaitė). Pagal tuometinius reikalavimus rusų kalbą trejetui ir ketvertui
mokėjo tik nedaugelis. Per mokslo metus
mokytoja daugelį mūsų gebėjo paruošti
baigiamiesiems egzaminams.
Paskutinius dvejus metus mus auk
lėjo jauna lietuvių kalbos mokytoja Elena
Tebelškytė. Ji aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, mokė mus būti
dorais ir principingais piliečiais. Daug
Mokytoja Eufraksija
kartų auklėtojai teko nubraukti ašarą dėl Mokytoja Sofija
Bimbienė Kamajuose
mūsų, dvidešimtmečių, nevykusių išdaigų Paradnikienė
dirbo 1948–1971 m.
Kamajuose dirbo
mokykloje ir už jos ribų.
Iš KSGA
Visam gyvenimui nepamirštami liko 1949–1968 m.
Iš
KSGA
mokytojai: Stasys Lapinskas, Veronika
Pučinskaitė, Jonas ir Valerija Gargasai,
Antanas Bimba, Kristina Kandroškaitė, Stasė Paršonytė, Marija Makutėnienė (Čižauskaitė), Bronė Gintautienė (Tumaitė), Jonas Kazlauskas.
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Prisiminimai apie mokymąsi Kamajuose
Pasakojo Zosė Ivanauskienė (Tuskenytė)
1944 m. karo audrai praūžus per Lietuvą ir tolstant į vakarus, Kamajuose buvo
įsteigta progimnazija, kiekvienais metais vis priauganti po klasę. Pradėjome mokytis nuo
trečios klasės.
Vieni buvome baigę Rokiškio gimnazijos dvi klases, o kitiems, kurie nebuvo mokęsi
gimnazijoje, buvo suorganizuotos papildomos pamokos, kad gautų pradinių algebros žinių.
Tas pamokas vedė mokytojas Manevičius, kuris dėstė algebrą, geografiją. Iš pirmųjų šios
progimnazijos mokytojų prisimenu Valkūnaitę, kuri buvo ir mūsų auklėtoja, Kazlauską.
Trūkstant mokytojų rusų kalbą dėstė vaistininkas A. Indrašius. Iš kažko sužinojome, kad
jis mėgo dainuoti. Kai mokytojas būdavo geros nuotaikos, tai per pamokas prašydavome
padainuoti. Kartais ir padainuodavo. Direktoriumi, atrodo, tada buvo aukštas, gražus,
juodais plaukais vyras Augulis, kuris prieš tai mokytojavo Kamajºlių pradinėje mokykloje.
Labai visiems, ypač mergaitėms, patiko du jauni mokytojai Šepkus ir Kirlys. Jie buvo
labai geri, taktiški, neprisimenu, kad kada nors būtų buvę pikti, nors mes buvome išdykę.
Kadangi miestelis per karą buvo nukentėjęs, naujai įsikūrusiai mokyklai trūko patalpų,
tai mus kilnojo iš vienos vietos į kitą. Atsimenu, kurį laiką mokėmės name, stovinčiame
prie pat miestelio aikštės. Viename namo gale buvo mūsų klasė, kitame apylinkės patalpa,
nuo kurios mus skyrė tik nedidelis prieškambaris, kuris buvo ir mūsų drabužinė.
Pasibaigus pamokoms, kai nueidavome apsirengti, klasės berniukai mus, mergaites,
labai skriausdavo, turbūt tuo norėdami parodyti savo „vyriškumą“. Vieni laikydavo klasės
duris, kiti duris į lauką, kad neišbėgtume, ir neleisdavo mums apsirengti, atimdavo skareles,
pirštines, net paltus, suveldavo plaukus, žnaibydavo. Susitarėme tai pasakyti mokytojui
Kirliui. Jis labai taktiškai, nesibardamas ilgai ir gražiai kalbėjo berniukams, kaip jie privalo
elgtis su mergaitėmis, kad turi būti džentelmenai, ne skriausti, o apginti mergaites. Tas
pokalbis turėjo didelį poveikį. Po pamokų jau ramiai galėdavome eiti į namus.
Apskritai mūsų klasės mokiniai buvo gana vieningi, draugiški, nenorėjome paklusti naujai sovietinės mokyklos tvarkai ir mums įmanomomis priemonėmis stengdavomės
priešintis, nepagalvodami, kad taip elgdamiesi, sukeliame daug nemalonumų, net pavojų
mokytojams. Sugalvojome (nežinau, kas davė tokią mintį) kalbėti prieš pamokas maldą.
Prasidėjus pirmai pamokai ir įžengus mokytojui į klasę, visi sustodavome, persižegnodavome ir garsiai sukalbėdavome maldą. Mokytojai nieko nesakydavo, nusigręždavo į lentą ir
tyliai stovėdavo, kol mes baigdavome. Nebeprisimenu, kolei tai tęsėsi. Vieną kartą pirmoji
pamoka buvo mokytojos Valkūnaitės, kuri buvo klasės auklėtoja. Ji įsakė visa tai baigti.
Kalbėjo: „Ką jūs galvojate taip darydami, juk už sienos apylinkė, viskas girdisi, kas čia
vyksta. Į kokią padėtį jūs pastatote mokytojus?“ Pakla÷sėme.
Kai būdavo Kalėdos ar kitos kokios religinės šventės, susitariame ir neateiname į
mokyklą.
Praūžus karui, pamiškėse, pakelėse liko daugybė visokių sviedinių, minų, granatų.
Būdavo, einame būreliu iš mokyklos. Važiuoja koks dėdė. Paprašome: „Dėde, pavežk.“
Vieni paveža, kiti nekreipia dėmesio į mūsų prašymą. Važiuoja sau dėdė, įtraukęs galvą
į apykaklę, o mes, kad nepavežė, tuoj iš griovio snariadą (taip vadindavome sviedinius)
tyliai į galą vežėčių ir įdėdavom dėdei „dovanų“. Viskas baigdavosi laimingai. Tos mūsų
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išdaigos nelaimės neatnešė. Nė karto nesprogo tas snariadas nei mūsų rankose, nei dėdės
vežime.
Bet kartą nelaimė neaplenkė mūsų klasės...
Už Kamajų dvaro tarp medžių buvo krūva kažkokių sviedinių. Du mūsų klasės
berniukai – Nagelė ir Žilinskas po pamokų eidavo ir ardydavo tuos sviedinius. Kai kurie
klasės draugai žinojo, bet niekam nepasakė. Jie gyręsi, kad daug jau išardę, išmokę tai
padaryti, būsią karo inžinieriai.
Prisimenu, buvo graži, saulėta 1945 m. balandžio mėnesio diena. Po žiemos visi
džiaugėmės pavasario saule. Tada mokėmės name, buvusiame prie pat tilto, prie upės.
Pertraukų metu siautėme prie upės, rinkome kriaukleles, kaišiojome vieni kitiems už apykaklių. Įsisiautę nerimome net pamokų metu, mokytojams sunkiai sekėsi mus sutramdyti.
Po pamokų, baigiant eiti į namus, Kamajų pusėje orą sudrebino stiprus sprogimas. Nieko blogo nepagalvojome, nes sprogimų dažnai girdėdavom. Žmonės sprogdindavo
po karo likusius sudaužytus tankus. Padėdavo sviedinius po tankais, užkurdavo lauželį
ir nuėję laukdavo, kada sprogs. Paskui iš tankų plokščių darydavo kažkokius padargus
žemės ūkio darbams.
Rytojaus diena buvo niūri, darganota. Krito šlapias sniegas. Ėjome į mokyklą
liūdni, šlapi. Pasiekę Kamajus, susitikome draugus, kurie pasakė, kad pamokų nebus,
laidosime du klasės draugus, kurie vakar žuvo ardydami sviedinius. Artimieji surankiojo
tik kūnų gabaliukus ir ryšulėliuose parsinešė į namus. Ėjome rikiuotėje paskui du baltus
nedažytus karstelius į bažnyčią, kur vyko gedulingos pamaldos, paskui į kapines, kur
juos palaidojo po dideliu svyruokliu beržu į vieną kapą. Taip netekome dviejų draugų,
kurie žuvo pačiose pavasario išvakarėse.
Mokymosi sąlygos buvo sunkios. Nebuvo vadovėlių, trūko sąsiuvinių. Iš cemento
maišų popieriaus pasisiūdavom sąsiuvinius ir rašydavom juose istorijos, geografijos užrašus, iš kurių mokydavomės, nes knygų neturėjom. Tikri sąsiuviniai, kurių labai mažai
turėjom, būdavo skirti kalbų, matematikos darbams.
Laikai buvo žiaurūs. Pertraukų metu bėgdavome į aikštę, kur buvo numetami sumaitoti žuvusių partizanų kūnai. Matydavome ir pažįstamų. Praeidavo pro kaimą NKVD
būriai. Kartą buvo labai baisu. Visus kaimo vyrus išsivarė į Kamajus, vieną varydami
nušovė, uždegė mano senelių sodybą. Dažnai girdėdavome šaudant miškų pusėje, nes
mūsų kaimas buvo prie miško.
Kartą iš mokyklos ėjome ne vieškeliu, o pavieškelės grioviais, bijodami, kad nenušautų, nes nuo Duokiškio pusės iš miško girdėjosi baisus pykšėjimas. Namus pasiekėme
laimingai, nes šaudė toliau, nors mums atrodė, kad arti. Prasidėjo trėmimas į Sibirą, bet iš
mūsų klasės išvežė gal tik vieną mokinį. Per vėlesnius vežimus netekome daugiau draugų.
Liūdni buvo laikai, bet mes augome, jaunystė reikalavo savo duoklės. Tada mūsų
auklėtojas buvo Stanevičius. Jis stengėsi, kad mūsų gyvenimas būtų įvairesnis, linksmesnis. Suorganizuodavo išvykų į gamtą, mokė kultūringai pasilinksminti. Rengdavome
vardadienius, kuriuose dalyvaudavo ir auklėtojas. Kartu pasivaišindavome, pašokdavome.
Vėliau pradėjom organizuoti šokius, vakarones mokykloje. Ir gyvenimas pasidarė įdomesnis.
Nors daug ko trūko, bet daug mums tada ir nereikėjo.
Gimnaziją su pirmąja laida baigiau 1950 m.
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Pasakojo Elvyra Čepelienė (Kepalaitė)
Pirmoji diena mokykloje. Saulėtą rytą mama nuvedė į mokyklos raštinę, po to nuėjom į pirmąją mokyklą prie kapinių. Mokyklos kieme visi nedrąsūs, šokame ratelį „Mes
ėjom, mes ėjom per kalnus ir miškus...“
Kitą dieną į mokyklą einu viena, kelias – 4 kilometrai, visą miestelį reikia pereiti.
Priėjau iki centrinių rūmų, o ten nėra posūkio, vadinasi, neberandu mokyklos... Bėgu
verkdama namo, susitinku kažkokią mokytoją, ji pakalbina. Aš įsikniaubiu į ją ir sakau:
„Nerandu mokyklos.“ Ji praveda pro tą posūkį, sakau, jog dabar jau surasiu. Beieškodama
mokyklos, pavėlavau į pirmą pamoką, įėjau ir drožiu į savo suolą. Mokytoja sulaiko ir
pamoko, kaip tokiu atveju elgtis – reikia pasakyti: „Labas rytas, Tamsta mokytoja, ar galiu
sėstis į savo suolą?“ O mano suolas jau buvo užimtas, todėl mane pasodino su berniuku.
Dar kitą dieną jau sėdėjau po pamokų... Buvo užduotas rašymo puslapis: brūkšneliai, taškeliai, į ką aš neatkreipiau dėmesio, nors nuėjusi į pirmą klasę aš jau mokėjau
skaityti visą „Saulutę“ ir rašyti žodžius.
Įspūdingiausias klasėje buvo turistinis žygis į gamtą. Ėjom Šetekšnõs pakrante,
žydėjo purienos, šilta, saulėta pavasario diena, dainavom dainą „Skambėk, pavasarėli...“
Dabar apie mokytojas vaiko akimis. Pirmoji mokytoja Žilinskaitė mums buvo lyg
Dievas – pats geriausias, pats protingiausias, pats gražiausias žmogus. Su susižavėjimu
vėliau žiūrėjau į mokytoją Onutę Miškinytę – tokia santūri, tyli, rami, gražiai apsirengusi. Ji dėstė chemiją.
Mokytoja Mikašienė žavėjo savo švelnumu, gerumu. Visada inteligentiška buvo mokytoja Vanda Kuprienė, bet savo širdies neatverdavo, susimąsčiusiu žvilgsniu žvelgdavo pro
langą. Atvira, nuoširdi buvo mokytoja Bimbienė, padarydavusi lyrinių nukrypimų – dalį
pamokos skirdavo pokalbiams apie gyvenimą; be rusų kalbos, mokė namų ruošos, mezgimo.
Mokytoja Danutė Salienė sėdėdavo už stalo susimąsčiusi, negirdėdavo, ką atsakinėjam. Jos tada buvo jaunos, ką tik ištekėjusios, vaikai maži, jų asmeninius išgyvenimus
mes turbūt jausdavom intuityviai. Buvom tokia klasė, kuri neturėjo nuolatinės auklėtojos,
kas metai ėjom iš rankų į rankas.
Gal ketvirtoje klasėje mokė mokytoja Ramoškienė. Kad būtų buvusi jos veide šypsena – neprisimenu, vyro neturėjo, augino sūnų, mokytojų kambaryje rūkydavo ir mes
tai žinojom. Pakvietė atsakinėti rusų kalbos. Atsakinėjau labai silpnai, tai ji ir paklausė:
„Tau rusų kalba nesiseka?“ – „Taip, – atsakiau, – nesiseka.“ Ir galvoju: kokia supratinga
mokytoja, nors viena pripažino, kad gali ir nesisekti, juk ne viskas darbu pasiekiama,
yra darbų, kurie tau ne prie širdies. Kadangi ji žinojo, kad man nesiseka, tai stipriai ir
nekankino, paliko pataisai. Tais metais buvau tokio amžiaus, kai reikėjo eiti prie Pirmos
komunijos, todėl mokiausi poterių. Mama nuėjo ir paprašė – toks ir toks reikalas, ir
mokytoja nuo pataisos atleido, parašė trejetą. Ir antrą kartą ji pasirodė supratinga.
Vaikystėje daug kentėjau dėl savo nedrąsumo. Prisimenu, mokėmės miestelio centre,
mokyklą vadinome „Kampine“, šalia jos buvo bufetas. Kartą išėjęs iš restoranėlio mano
tėvas pradėjo garsiai šūkauti, keiktis. Mokytoja Mikašienė atidarė langą ir sako lyg nepažindama: „Nuveskit nepažįstamą žmogų, kad jis netrukdytų pamokoms. Kas jis toks yra,
iš kur atsirado?“ Aš sėdžiu nei gyva, nei mirusi, tokia gėda... Mokytoja uždaro langą,
veda pamoką toliau, prieina prie mano suolo ir pradeda glostyti galvą. Jokios paniekos,
jokios neapykantos ar pašiepimo. Argi mokytoja buvo ne Dievas? Vėliau per rusų litera-
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tūros skaitymus ji man duodavo skaityti iš pasakos „Lydekai paliepus, man panorėjus“
karalaitės vaidmenį ir kitus tik teigiamus vaidmenis. Tokie momentai, kai patiri švelnumą,
palaikymą, išlieka visam gyvenimui.
Vaikystėje esi visų mylimas, visi tau geri, žiūri į mokytoją ir eidama namo galvoji
visą kelią: „Va, ir aš tokia būsiu, kai užaugsiu.“
Vėlesnėse klasėse, paauglystėje, jau pradedi patirti neteisybes. Nuveždavo į kolūkį, į talką bulvių kasti. Tais laikais už darbą niekas nemokėjo. Nuvežė kartą į „Naujo
gyvenimo“ kolūkį, o parvežti pamiršo, tad teko pavargusiai dar 8 km pareiti pėsčiai.
Gal 9-oje klasėje dirbom prie naujos mokyklos statybos. Darbų vykdytojas jau rašydavo
atlyginimus. Įdarbino prie betonavimo darbų (tai labiausiai apmokamas ir sunkiausias
darbas). Rankas ištempdavo neštuvai. O kaip norėjom naujos mokyklos... Užmokėjo už
3 darbo dienas, o už visą mėnesį sakė atvešią vėliau. Mokyklą atidavė naudoti, statybininkai išvyko ir nebepasirodė.
Paskutinė auklėtoja Jadvyga Nauckūnienė buvo griežta, bet teisinga. Palikusi mažus
vaikus, išvažiavo su mumis į turistinę kelionę dviračiais į Zarasus, į parašiutų sporto
šventę 3–4 dienom.
Naujųjų metų karnavalui suvaidinom Žemaitės „Marčios“ vestuvių ceremoniją. Man
teko piršlio vaidmuo. Auklėtoja iškepė didelį pyragą, atnešė braškių uogienės. Aš, apsirengusi
tėvo milinius rūbus, prisiklijavusi ūsus, šokdinau savo svočią, pjausčiau didelėm riekėm
pyragą, svočia užpylinėjo uogiene, dalijom visiems sėdintiems. Už to vaidmens atlikimą
man buvo pripažinta antra vieta mokykloje. Jaučiausi pirmą kartą gyvenime laisvai, nes
niekas manęs nepažino, direktorius klausė – kas toks tas mokinys? Kai auklėtoja pasakė,
tai jis dar pasitikslino: „Argi tai ta pati tyli mergaitė? Negali būti.“
Man mokykloje nuolaidžiavo, nevertė kalbėti susirinkimuose, neturėjau progos išeiti
į tribūną ar atsistoti prieš visą mokyklos salę, todėl man teko pridėti bent 10 metų, kol
atsikračiau visų kompleksų, ir dar bent 10 metų, kol pažinau, kas yra šis gyvenimas ir
pasaulis, ir ėmiau suprasti, kaip jame elgtis, kad būtum laiminga.
Mokyklą baigiau su 18-ąja laida 1967 metais.
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Iš Kamajų Antano Strazdo gimnazijos kronikos
Nijolė Narkevičienė

1774 m. Kamajuose įsteigta parapinė mokykla, 1864 (ar 1865) m. vietoj jos –
valdinė pradžios mokykla, kurioje visi dalykai, išskyrus tikybą, buvo dėstomi rusų
kalba. 1908–1934 m. Kamajuose veikė pradinė keturių klasių mokykla. 1935 m.
įsteigiamas penktasis, o 1936 m. – šeštasis skyrius. Nuo 1944 m. spalio mėn.
pradeda veikti progimnazija, kuri 1948 m. reorganizuojama į vidurinę mokyklą.
1950 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 1963 m. Kamajų vidurinei mokyklai
suteiktas kunigo ir poeto Antano Strazdo vardas. 2005 m. Kamajų A. Strazdo
vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas.
* * *
Pirmuoju 1944 m. pradėjusios veikti Kamajų progimnazijos direktoriumi
buvo paskirtas germanistas Jonas Kazlauskas. Po jo mokyklai vadovavo Juozas
Augulis (1946–1947), Algis Bitinas (1947–1948), Bronius Stanevičius (1948–1951).
B. Stanevičiaus direktoriavimo metais buvo pradėtas statyti pirmasis pokarinis
Kamajų vidurinės mokyklos pastatas. Po B. Stanevičiaus direktoriavo Elena Tebelškytė (1951–1952), Eufraksija Bimbienė (1952–1955), Antanas Bimba (1955–1956),
Algimantas Rudokas (1956–1960), Veronika Neveronytė (1960–1963). Dvidešimt trejus

Juozas Augulis.

Algis Bitinas.

Antanas Bimba.

Iš KSGA

Iš KSGA

Iš KSGA

Algimantas Rudokas.

Veronika Neveronytė.

Edmundas Ščiuplys.

Iš KSGA

Iš KSGA

Iš KSGA
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Kamajų A. Strazdo
gimnazija

metus Kamajų A. Strazdo vidurinei mokyklai vadovavo Alfonsas Vasiliauskas
(1964–1987). Jį pakeitė Edmuntas Ščiuplys (1987–1992). Nuo 1992 m. mokyklos
(gimnazijos) direktorius – Augutis Tymukas.
* * *
1965 m. pastatytas dvylikos klasių priestatas su centrinio šildymo katiline, 1967 m. – sporto salė, 1968 m. – aštuonbutis gyvenamasis namas, kuriame
apsigyveno keturios mokytojų šeimos,
1980 m. – mokyklos priestatas su tipiniais fizikos, chemijos, biologijos kabinetais, metalo dirbtuvėmis, valgykla,
garažais, katiline.
* * *
1991 m. rudenį Kamajuose muzikos mokytojo Stasio Davydo iniciatyva
įsteigtas Meninio lavinimo centras. Čia
mokiniai mokėsi piešti, šokti, groti,
dainuoti, vaidinti. 2002 m. centras reorganizuotas į gimnazijos Neformaliojo
ugdymo skyrių. Iki 2008 m. jam vadovavo režisierė, teatro mokytoja Rūta
Žumbakienė, vėliau skyriaus vedėjos
pareigas pradėjo eiti Asta Mičelienė.
Kasmet skyriuje meninius gebėjimus
ugdo ne mažiau kaip 70 gimnazijos
mokinių. Didžiausių laimėjimų yra
pasiekę vokalistai ir kanklininkės, be
kurių pasirodymų neįsivaizduojama nė
viena ne tik gimnazijos, bet ir dažna
Rokiškio miesto šventė.

Kalba viešnia iš Belgijos Jurgita Smalstytė
(Georgette Smolski, 1920–2012), literatūrinės
premijos už geriausią abituriento rašinį įsteigėja.
1995 m., birželis. Iš KSGA
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Paskutinis skambutis. Pirmoje eilėje trečia iš kairės Jolita Masiulytė, J. Smalstytės premijos
už geriausią abituriento rašinį laimėtoja. 1996 m. Iš KSGA

* * *
1992 m. balandžio mėn. mokyklai pradeda vadovauti Augutis Tymukas, nuo
1997 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba Olivija Saranienė. Popamokine
veikla nuo 1995 m. rūpinasi pavaduotoja ugdymui Daiva Baltakytė.
1994 m. spalio mėn. minėtas Kamajų vidurinės mokyklos 50-mečio jubiliejus.
Tais pačiais metais pradedamas leisti mokyklos laikraštis Skambutis. Jo iniciatorė
buvo mokytoja O. Saranienė. Vėliau jo leidimu rūpinosi mokytojos Daiva Baltakytė, Milda Staškevičienė, o nuo 2008 m. jaunuosius žurnalistus buria ir Skambutį
leidžia mokytoja Nijolė Markevičienė.
* * *
1999 m. spalio 15 d. mokykloje įkuriama pirmoji mokinių savivaldos organizacija – mokinių klubas Ara (iš lotynų kalbos išvertus – aukuras, židinys). Klubo
įkūrimo iniciatorius buvo Mantas Starkus, tapęs ir pirmuoju klubo prezidentu.
Vėliau klubo prezidentais buvo išrinkti Vaidas Paunksnis, Vidmantas Merkys,
Tadas Starkus, Gitana Kepalaitė (ilgiausiai vadovavusi klubui), Daiva Bimbaitė,
Lina Matiukaitė, Monika Nakaitė. Klubas sėkmingai gyvuoja iki šių dienų. Jo
veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Baltakytė.
* * *
2000 m. kovo mėn. Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje įvyko kunigo, poeto Antano
Strazdo 240-ųjų gimimo metinių minėjimas. Ta proga mokykloje atidarytas atnaujintas vestibiulis su menininko Jokūbo Zovės, kilusio iš Kamajų, sieninės tapybos
darbais, skirtais A. Strazdo atminimui įamžinti. Jubiliejinės savaitės metu buvo
625

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Kamajų A. Strazdo vidurinės mokyklos mokytojai (iš kairės): 1-oje eilėje – Aušra Paberžienė,
Milda Staškevičienė, Daiva Baltakytė, Augutis Tymukas, Antanas Sirvydis, Bonifacas Guzas;
2-oje eilėje – Jolanta Vygėlienė, Jurgita Mažeikytė, Ramunė Paliokienė, Vilma Steputaitienė,
Zita Vilienė, Genovaitė Pavilonienė, Danutė Tymukienė, Vytautas Pavilonis; 3-oje eilėje –
Irena Vaitkevičienė, Rita Merkienė, Rita Zovienė, Ramunė Glinskienė, Dalia Valskienė, Genė
Vasiliauskienė, Vytautas Vilys; 4-oje eilėje – Jolanta Zaveckienė, Genė Rimkutė, Nijolė
Markevičienė, Nerijus Jukna. 2000 09 01. Iš KSGA

parodyta literatūrinė-muzikinė kompozicija Šypsantis vargo poetas, vyko iliustracijų
paroda, konferencija. Šventėje dalyvavo ir Ignalínos r. Vídiškių vidurinės mokyklos
mokiniai, atvykę su menine programa.
Tais pačiais metais mokykla įsijungia į profilinio mokymo eksperimentą. Tai
naujas iššūkis, naujos istorijos pradžia. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui O. Saranienė parengė ugdymo plano variantą, atitinkantį mažų mokyklų specifiką. Tai
padėjo mokyklai įsitvirtinti ir užsitikrinti galimybę akreditavus vidurinio ugdymo
programą tapti gimnazija.
* * *
2001–2002 mokslo metais reorganizuotos Duõkiškio pagrindinės mokyklos
mokiniai pradeda lankyti Kamajų A. Strazdo vidurinę mokyklą. Dar po poros
metų (2004 m.) uždaroma Salÿ pagrindinė mokykla. Minėtos mokyklos mokytojai
įdarbinami Kamajų vidurinėje mokykloje, prie kurios tuo metu prijungiami Duokiškio ir Kãlvių pradinio ugdymo skyriai.
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* * *
2003–2004 mokslo metais mokykla švenčia 60-mečio jubiliejų. Iškilmingame
posėdyje dalyvauja svečiai iš rajono, bendruomenių atstovai, buvę mokiniai ir
mokytojai.
* * *
2005 m. balandžio mėn. akreditavus vidurinio ugdymo programą, Kamajų
Antano Strazdo vidurinei mokyklai tų pačių metų liepos 15 d. suteikiamas gimnazijos statusas. Tais pačiais metais mokykla pasirašo bendradarbiavimo sutartį su
Kauno taikomosios dailės mokykla. Šia sutartimi prasidėjo naujas itin kokybiško
profesinio informavimo etapas, atvėręs galimybes mokiniams susipažinti su profesijomis, išbandyti save praktinėje veikloje.
2005 m. rugsėjo 1 d. įsteigiama gimnazijos klasė Panemunėlio pagrindinėje
mokykloje. Prie mokyklos prijungiamas Meninio lavinimo centras, jis tampa gimnazijos Neformaliojo ugdymo skyriumi.
2005 m. spalio 15 d. įvyksta gimnazijos inauguracijos iškilmės. Jose dalyvauja
Švietimo ir mokslo ministerijos, Panevėžio apskrities, Rokiškio r. savivaldybės
atstovai, gimnazijos rėmėjai, buvę mokiniai, mokyklos bendruomenės nariai.
* * *
2005–2006 mokslo metais gimnazijoje mokėsi didžiausias pastaraisiais dešimtmečiais mokinių skaičius – 419. Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su
Kauno statybininkų rengimo centru, kuriame su statybininko ir automechaniko
profesijomis galėjo susipažinti grupė gimnazijos jaunuolių.
Matematikos entuziastų komanda, vadovaujama mokytojo Arvydo Uldinsko,
pradeda dalyvauti kasmetinėse mintino skaičiavimo varžybose Matmintinis.
* * *
2006–2007 mokslo metais gimnaziją baigia didžiausia laida – 3 abiturientų
klasės. Aušra Bružaitė iš lietuvių kalbos ir istorijos valstybinių brandos egzaminų
gauna po 100 balų.
* * *
2008–2009 mokslo metais pradėtos įgyvendinti atnaujintos Bendrosios prog
ramos. 2009 m. vasarą panaikinamas Duokiškio pradinio ugdymo skyrius.
* * *
2009–2010 mokslo metais abiturientas Adomas Tumas iš fizikos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų gavo po 100 balų.
2010 m. kovo mėn. gimnazijoje įvyksta kunigo, poeto Antano Strazdo
250-ųjų gimimo metinių minėjimas. Jame dalyvavo ne tik kamajiškiai, bet ir kitų
Rokiškio r. mokyklų ir Kùpiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos skaitovai.
2010 m. gimnazijoje D. Baltakytės iniciatyva įkuriama skautų draugovė,
pasivadinusi Jurgio Kairio vardu. Mokykloje atsiranda pirmasis skautų būrelis.
Pirmosios skautų įžadus davė Vaida Barauskaitė, Aida Juknaitė, Ugnė Vigėlytė.
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Skautai dalyvauja skautiškuose renginiuose, stovyklose. Ne kartą dainingosios
gimnazijos skautės skynė laurus respublikiniuose skautų dainų konkursuose
Gražių dainelių daug girdėjau, užimdamos aukštas I, II vietas ir taip garsindamos
savo mokyklą.
2010–2011 mokslo metais prie Kamajų A. Strazdo gimnazijos prijungiami
Kãlvių ir Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriai. Abiturientė Ieva Jasiūnaitė gauna
šimtuką iš matematikos valstybinio brandos egzamino.
2012 m. rugsėjo 1 d. į gimnaziją ateina mažiausia mokyklos istorijoje I klasė
(2 mokiniai). Todėl pirmą kartą po 25 metų vėl atidaroma jungtinė klasė.
* * *
2013 m. gegužės 22 d. Kamajų A. Strazdo gimnazijoje pirmą kartą vyksta
Garbės vakaras, kurio metu pagerbiami mokyklai daugiausia nusipelnę mokiniai ir
jų tėvai. Renginio iniciatorė ir vedėja – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Olivija
Saranienė. Tais pačiais metais pasirašoma pirmoji tarptautinio bendradarbiavimo
sutartis su Latvijos Skãistkalnės vidurine mokykla. Uždaromas Kalvių ikimokyk
linio ugdymo skyrius, darbuotojai ir vaikai perkeliami į Kamajus – atidaroma
trečia (Boružėlių) grupė. Gautu nauju mokyklos autobusiuku mokiniai atvežami į
gimnaziją. Įsijungiama į projektą Lyderių laikas-2 (vadovė O. Saranienė) ir projektą
Kuriame Respubliką (vadovė Daiva Mickūnienė). Abiturientas Justinas Merkys iš
chemijos valstybinio brandos egzamino gauna šimtuką.
Mokinė Sandra Macijauskaitė pirmą kartą tampa mintino skaičiavimo Mat
mintinis Lietuvos čempione. Tarptautiniame finale ji laimėjo 2-ą vietą. Sandrą šioms
varžyboms rengė matematikos mokytojas Arvydas Uldinskas.
Gimnazijoje prasideda renovacija. Ji vykdoma etapais – nuo išorės sutvarkymo, šildymo, vėdinimo sistemų atnaujinimo iki vidaus erdvių modernizavimo.
2013 m. lapkričio 25–28 d. vyko mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas. Vertintojų komanda nustatė 11 stipriųjų ir 4 tobulintinus mokyklos veiklos
aspektus. Keturios gimnazijos veiklos sritys iš penkių (kultūra, pasiekimai, pagalba
mokiniui ir strateginis valdymas) buvo įvertintos labai gerai.
* * *
Siekiant sukurti gerą sporto bazę, skirtą bendruomenės reikmėms, 2014 m.
parengtas projektas Greta gyvename – kartu sportuojame. Projekto rengėja – O. Saranienė, projekto vertė – daugiau kaip 90 tūkst Lt. Įrengta atletinės gimnastikos salė.
Kamajų A. Strazdo gimnazijai septintą kartą įteikiama Žalioji vėliava. Į gamtosauginę veiklą gimnazija įsijungė 2005 m. Nuo pat gimnazijos įsitraukimo į
programą jai vadovauja biologijos mokytoja Jolanta Vygėlienė. Į veiklą įtraukiama
visa gimnazijos bendruomenė, dalyvaujama miestelio ir rajono ekologinėse akcijose,
talkose, konkursuose.
2014 m. pavasarį Sandra Macijauskaitė pirmą kartą tapo Matmintinio pasaulio
čempione (šį pasiekimą ji pakartojo 2015 m.).
2014 m. rugsėjo mėn. atidaryta Kamajų A. Strazdo gimnazijos klasė reorganizuojamoje Jūžintÿ Juozo Otto Širvydo vidurinėje mokykloje.
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Kamajų A. Strazdo gimnazijos mokytojai (iš kairės): sėdi – Robertas Mičelis, Daiva Baltakytė,
Danutė Tymukienė, Jolanta Vygėlienė, Asta Mičelienė, Rasa Venslovienė, Zita Šivickienė,
Olivija Saranienė, Alvyda Vadeikienė, Regina Narvydienė; stovi – Zita Vilienė, Arvydas
Uldinskas, Rita Zovienė, Svetlana Vilimavičienė, Augutis Tymukas (direktorius), Zita Jončienė,
Vilma Steputaitienė, Nijolė Markevičienė, Miglanda Aleksiejienė, Vytautas Pavilonis, Ramunė
Glinskienė, Genovaitė Pavilonienė, Audronė Stočkuvienė. Mokytojo diena, 2015 m. spalis.
Iš KSGA

2014–2015 mokslo metais abiturientai Lina Dabregaitė ir Deividas Skavičius
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino gauna po 100 balų.
* * *
2015–2016 mokslo metai pažymėti ypač aukštais gimnazijos mokinių pasiekimais konkursuose, olimpiadose, varžybose. 18 gimnazistų tapo rajoninių olimpiadų
prizininkais. Iš viso iškovotos 29 prizinės vietos. Ryškiausi pasiekimai Sandros
Macijauskaitės (I gimn. klasė), Vaido Macijausko (II gimn. klasė), Pauliaus Vaštako
(IV gimn. klasė). Tarp sportininkų labiausiai pasižymėjo 3 komandos: berniukų
kvadrato (komanda tapo Lietuvos čempione), mergaičių krepšinio ir mergaičių
tinklinio (abi komandos pasiekė respublikos pirmenybių finalą). Komandas varžyboms ruošė mokytoja Rita Merkienė.
Nuo 2015 m. spalio 1 d. gimnazija įgyvendina ERASMUS+ projektą Naujos
mokinių verslumo ugdymo metodikos kūrimas per Europos regionų strateginę partnerystę.
Projekto partneriai – Rokiškio r. savivaldybės administracija, Rokiškio r. švietimo
centras, Bulgarijos Provadijos savivaldybės administracija, Provadijos švietimo ir
kultūros įstaiga – Narodno chitalische Aleko Konstantinov 1884, Provadijos Ivano
Vazovo pagrindinė mokykla.
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Kamajų A. Strazdo gimnazijos (vidurinės mokyklos) abiturientai
Abiturientų laida

Baigimo metai

I

1950

Baigė abiturientų
22

II

1951

18

III

1952

12

IV

1953

17

V

1954

45

VI

1955

21

VII

1956

15

VIII

1957

15

IX

1958

26

X

1959

20

XI

1960

30

XII

1961

22

XIII

1962

20

XIV

1963

21

XV

1964

27

XVI

1965

34

XVII

1966

27

XVIII

1967

21

XIX

1968

19

XX

1969

19

XXI

1970

25

XXII

1971

33

XXIII

1972

25

XXIV

1973

22

XXV

1974

28

XXVI

1975

25

XXVII

1976

28

XXVIII

1977

26

XXIX

1978

35

XXX

1979

50

XXXI

1980

39

XXXII

1981

37

XXXIII

1982

37

XXXIV

1983

34

XXXV

1984

27

XXXVI

1985

19

XXXVII

1986

15

XXXVIII

1987

20

XXXIX

1988

13

XL

1989

18

XLI

1990

23

XLII

1991

12

XLIII

1992

16

XLIV

1993

13
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(tęsinys)
Abiturientų laida

Baigimo metai

XLV

1994

12

XLVI

1995

10

XLVII

1996

6

XLVIII

1997

14

XLIX

1998

8

L

1999

12

LI

2000

9

LII

2001

12

LIII

2002

14

LIV

2003

12

LV

2004

22

LVI

2005

31

LVII

2006

29

LVIII

2007

50

LIX

2008

34

LX

2009

38

LXI

2010

38

LXII

2011

46

LXIII

2012

30

LXIV

2013

34

LXV

2014

30

LXVI

2015

25

LXVII

2016
Iš viso

Baigė abiturientų

37
1624

Kamajų A. Strazdo vidurinę mokyklą 6 abiturientai baigė aukso,
16 abiturientų – sidabro medaliais.
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Mokytojų prisiminimai apie savo darbą
Kamajų A. Strazdo gimnazijoje
Pasakojo Genė Vasiliauskienė
Dirbti pradėjau anksti – nuo 1948 metų. Pirmuosius pedagoginio darbo žingsnius teko žengti tuometinės Rokiškio apskrities
Nore¤kių, Kamajºlių pradžios mokyklose. 1952 m. baigiau Pånevėžio
mokytojų seminariją, o vėliau (1957 m.) – Klaipėdos pedagoginės
mokyklos neakivaizdinio mokymo skyrių ir įgijau pradinių klasių
mokytojos kvalifikaciją. Dirbau Panemunºlio septynmetėje mokykloje,
o nuo 1964 m. atėjau dirbti pradinių klasių mokytoja į Kamajų Antano Strazdo vidurinę mokyklą. Vėliau, atsiradus sveikatos problemų,
dirbau auklėtoja mokyklos bendrabutyje. Tuo metu mano parašyto
kursinio darbo mintys apie mokinių pažangumo gerinimą mokyklos
bendrabutyje buvo išspausdintos rajono laikraštyje skyrelyje „Mo- Mokytoja Genė
kyklos auklėtojos dienoraštis“. 1991 m. bendrabutį uždarius išėjau Vasiliauskienė.
į užtarnautą poilsį. Mano pedagoginio darbo stažas – 42 metai.
Iš KSGA
Nors pedagoginiame kelyje buvo ir nelengvų momentų, tačiau
savo pareigas stengiausi atlikti kruopščiai ir atsakingai, buvau
reikli ne tik kitiems, bet ir sau. Nuolat palaikiau ryšius su mokinių
tėvais, kolegomis mokytojais. Už gerą darbą esu apdovanota rajono
Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis.

Pasakojo Vladislava Minkevičienė
Neakivaizdiniu būdu studijavau Šiaulių mokytojų institute
ir įgijau fizikos ir matematikos mokytojos specialybę. Iš pradžių
dirbau Kupiškio rajono Didžiaprūdžio septynmetėje mokykloje, trejus
metus vadovavau Varåniškio septynmetei mokyklai (Kùpiškio r.),
Mokytoja Vladislava
vėliau dirbau Raguvºlėje (Panevėžio r.).
1965 m. kartu su vyru persikėlėme į Rokiškio rajoną. Rokiš- Minkevičienė.
kio rajono švietimo skyriaus vedėjas pasiūlė vykti į Kamajus, ten Iš KSGA
tuo metu buvo laisva matematikos mokytojo vieta. Mane įdarbino
direktoriaus pavaduotoja Emilija Cinauskienė (tuo metu direktorius Alfonsas Vasiliauskas
buvo išvykęs).
Kamajuose dirbau iki 1992 metų. Per savo ilgą mokytojavimo laiką (iš viso 40 metų)
į gyvenimą išleidau didelį būrį auklėtinių. Nemažai metų buvau mokyklos profesinės sąjungos komiteto narė. Savo darbą labai mėgau, todėl viską dariau kruopščiai ir atsakingai.
Už nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę veiklą esu apdovanota įvairiais mokyklos, rajono
švietimo skyriaus vedėjo garbės raštais. 1981 m. Lietuvos respublikinė liaudies universiteto
taryba apdovanojo mane padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą liaudies universitetų veikloje.

Pasakojo Antanas Sirvydis
Gimiau 1946 m. sausio 15 d. Baigęs Jūžintÿ vidurinę mokyklą, studijavau Vilniaus
pedagoginiame institute, kuriame įgijau fizikos mokytojo specialybę. 1969–1970 mokslo
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metais dirbau Obìlių internatinėje mokykloje fizikos mokytoju,
po to buvau pašauktas į karinę tarnybą vieneriems metams. Po
karinės tarnybos 1971 m. atvykau į Kamajų A. Strazdo vidurinę
mokyklą ir pradėjau dirbti fizikos mokytoju. Nuo 1972 m. buvau
paskirtas šios mokyklos pradinio karinio rengimo vadovu ir juo
dirbau iki 1991 m. Vėliau fizikos mokytoju dirbau iki išėjimo į
pensiją 2012 metais. Fizikos mokytojo stažas Kamajų A. Strazdo
gimnazijoje – 41 metai, o bendras darbo stažas – 43 metai.
Kadangi fizikos dalyko mokytis yra sunku, tai ypatingai pasižymėjusių mokinių nėra daug. Gerai mokėsi fizikos ir gyvenime
šioje srityje pasižymėjo: Vytautas Nauckūnas (energetikas), Artūras Mokytojas Antanas
Baronas (mokslo darbuotojas), Lina Rimkutė (fizikos mokytoja), Sirvydis. Iš KSGA
Adomas Tumas (studijuoja Vilniaus universitete fiziką). A. Tumas
pirmasis ir kol kas vienintelis, laikydamas valstybinį fizikos egzaminą, gavo 100 balų
įvertinimą. Mokiniai A. Tumas ir Ieva Jasiūnaitė atstovavo Rokiškio rajonui ir dalyvavo
jaunųjų fizikų respublikinėje olimpiadoje Vilniuje.
Nemažai mokinių fizikos žinias plėtė mokydamiesi neakivaizdinėje Fotono jaunųjų
fizikų mokykloje prie Šiaulių pedagoginio universiteto. Čia mokytis geriausiai sekėsi Linui
Viliui, Artūrui Baronui, Adomui Tumui, Justinai Bernotaitei, Linai Matiukaitei, Ievai
Jasiūnaitei. Už pagalbą jauniesiems fotoniečiams gavau Šiaulių pedagoginio universiteto
padėkos raštą. Už darbinės veiklos rezultatus esu apdovanotas Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerijos, rajono švietimo skyriaus ir mokyklos direktoriaus padėkos raštais.
Per savo darbo metus išleidau dvi auklėtinių laidas. Pirmoji mano auklėtinių laida
(8 abiturientai) baigė 1998 m., antroji laida – 2007 m. (14 abiturientų).
Per tuos metus dirbant pavyko neblogai įrengti fizikos kabinetą ir aprūpinti fizikos mokymo priemonėmis. Prie to prisidėjo informacinių technologijų panaudojimas.
Turėjome gerą kompiuterį, multimediją ir interaktyvią lentą, o tai dar labiau pagyvino
veiklą fizikos pamokose.

Pasakojo Danutė Birietienė
1959 m. baigiau Vilniaus pedagoginį institutą, įgijau vidurinės mokyklos fizinio
auklėjimo ir žmogaus anatomijos ir fiziologijos mokytojos kvalifikaciją. Besimokydama
institute įvykdžiau sportinės gimnastikos 1 atskyrio normatyvus.
Priklausiau instituto rinktinei.
Paskyrimą dirbti gavau į Rokiškio r. Júodupės vidurinę
mokyklą. Dirbau iki 1970 m., tada persikėliau į Salÿ žemės ūkio
technikumą dirbti fizinio lavinimo mokytoja. 1972 m. įsidarbinau
Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje, kurioje fizinio lavinimo
mokytoju jau dirbo mano vyras Stasys Birieta. Buvo sudaryta
mokyklos lengvosios atletikos grupė, kuri veikė iki 1982 m.
Vidurinės mokyklos pagal mokinių skaičių buvo suskirstytos
į dvi grupes: didžiąsias (miesto) ir mažąsias (kaimo). Varžybų rezultatai buvo skaičiuojami atskirai. Mes priklausėme kaimo mokyklų
grupei. Buvo privaloma dalyvauti kelių sporto šakų varžybose rajone Mokytoja Danutė
pagal dvi amžiaus grupes (jaunučių ir jaunių).
Birietienė. Iš KSGA
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Mokyklos stalo tenisininkės – sidabro

Mokyklos mergaičių jaunučių krepšinio

medalių laimėtojos. 1974 m. Aut. nuotr.

komanda – Rokiškio r. čempionė. 1975 m.
Aut. nuotr.

1974–1975 mokslo metais vadovavau mokyklos sporto kolektyvui, kuriam priklausė 189 nariai. Mokykloje veikė lengvosios atletikos, stalo teniso, krepšinio, slidinėjimo,
šaškių, šachmatų sekcijos, jungiančios 124 narius. Gausiausia dalyvių skaičiumi buvo
lengvaatlečių sekcija (56 nariai). Vykdavo tarpklasinės lengvosios atletikos, krepšinio,
stalo teniso, šaškių, šachmatų varžybos, V–VI klasių judriųjų žaidimų „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“ ir kvadrato varžybos, rudenį ir pavasarį – krosas, žiemą – slidinėjimo varžybos.
Dalyvaudavome visų šių sporto šakų varžybose rajone. Lyginių klasių mokiniai laikė
normas BPDG ir PDG ženkleliui gauti.
Kiekvieną rytą prieš pamokas būdavo privaloma gimnastika, vieną kartą per mėnesį sveikatos diena. Ruošėme visuomeninius instruktorius ir teisėjus, kurie buvo mūsų
pagalbininkai.
Sportinė veikla davė gerų rezultatų. 1974 m. 7-osiose respublikinėse pionierių žaidynėse mergaičių jaunučių stalo teniso komanda kaimo mokyklų grupėje iškovojo sidabro
medalius. Žaidė Valė Mikalaičiūnaitė, Violeta Birietaitė, Rima Steniulytė. Komandą parengė
mokytojas Stasys Birieta. Rajono ir zonos varžybose pirmąsias vietas laimėjo Va klasės
gimnastai, šaškių komanda.
1975 m. mergaičių jaunučių krepšinio komanda, nugalėjusi Rokiškio VJS mokyk
los komandą, tapo rajono čempione. Žaidė Elvyra Pročkytė, Valė Mikalaičiūnaitė, Zita
Tymukaitė, Rima Šklėrytė, Rima Steniulytė, Zita Baliūnaitė, Margarita Kazickaitė, Roma
Pročkytė, Jūratė Pročkytė, Janina Mikalaičiūnaitė, Rita Mikėnaitė. Komandą varžyboms
parengė D. Birietienė.
1976 m. 8-osiose respublikinėse pionierių žaidynėse jaunučių lengvaatletų komanda
kaimo mokyklų grupėje iškovojo bronzos medalius. Komandą parengė mokytojas S. Birieta.
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Daugelis mokinių mėgo sportą, uoliai lankė treniruotes, atsakingai ruošėsi rajono
varžyboms. Todėl lengvosios atletikos, krepšinio, kroso, šaškių, slidinėjimo varžybose dažnai
laimėdavome prizines vietas.
Aukštų sportinių rezultatų lengvojoje atletikoje pasiekė Gražina Tymukaitė, Ona
Butkytė, Zita Velėniškytė, Jūratė Pročkytė, Aldona ir Gražina Gipiškytės, Vida Eigminaitė,
Danutė Malakauskaitė, Audronė Kepalaitė, Vilma Čepukaitė, Zita Tymukaitė, Gražina
Butkytė, Rasa Žilinskaitė, Rita Stasiškytė, Edmundas Zaborskis, Vytautas Žiukys, Vidmantas Stasiškis, Juozas Stanionis, Valdas Kaupas, Virginijus Jankauskas, Valdas Sirvydis,
Vytautas Vaira, Remigijus Galvydis ir kiti. Baigdami mokyklą jie įvykdė lengvosios atletikos sportinių atskyrių reikalavimus. Vida Eigminaitė ir Valdas Mekuška buvo pakviesti
mokytis į Panevėžio sporto mokyklą-internatą.
Geriausi mokyklos krepšininkai buvo Irena Smalskytė, Audronė Giriūnaitė, Valė
ir Janina Mikalaičiūnaitės, Jūratė Pročkytė, Rita Mikėnaitė, Rūta Kibirkštytė, Audronė
Vilutytė, Rūta Daščioraitė, Laima Šešelgytė, Gražina Tymukaitė, Gražina Gipiškytė,
Edmundas Zaborskis, Valentas Šnioka, Juozas Stanionis, Ramūnas Smalstys, Vytautas
Žiukys, Rimantas ir Robertas Girgždžiai, Augutis Tymukas ir daugelis kitų. Šaškių sporte
stipriausi žaidėjai buvo Vygantas Minkevičius, Sigitas Kirlys, Vidmantas Starkus, Alvydas
Matulevičius, Gediminas Puzelis (1986 m. gavo 1-ą atskyrį), Julija Tiupina. Šachmatų
sporte pasižymėjo Antanas Mikalkėnas, Sigitas Mikalkėnas (1986 m. gavo 2-ą atskyrį),
Marytė Levandavičiūtė ir kiti. Akrobatinius pratimus ypač gerai sekėsi atlikti Audronei
Giriūnaitei, Inai Starkutei, Gitanai Kirlytei, Ingai Šukytei.
Daugelį metų vadovavau spaliukų šokių būreliui. Kiekvienais metais vykdavo rajono
dainų šventės, į kurias atrinkdavo ir mano kolektyvą. Pasirodydavome ne tik mokyklos,
bet ir kasmetinėse Kamajų zonos sporto, šokių ir dainų šventėse.
Išleidau dvi abiturientų laidas – 1984 ir 1987 m. Mano antros laidos auklėtinės
Jolanta Vanagaitė ir Lolita Birietaitė, turėjusios meninių gabumų, daug prisidėjo prie
mokyklos apipavidalinimo šventėms, dalyvaudavo įvairiuose piešinių konkursuose. 1984 m.
respublikiniame pionierių draugovių konkurse priešgaisrine tema „Kodėl kalti degtukai“
Lolita Birietaitė tapo nugalėtoja.
Nuo 1988 m. nebedirbau fizinio lavinimo mokytoja, dėsčiau buities darbus ir dirbau
su pailgintos (1–4 klasių) dienos grupe. 1990 m. išėjau į pensiją.
Už gerus mokymo-auklėjimo, sporto rezultatus ir aktyvią visuomeninę veiklą esu
apdovanota Švietimo ministerijos garbės raštu, rajono liaudies švietimo skyriaus, sporto
mokyklos, Kamajų A. Strazdo vidurinės mokyklos direktoriaus garbės raštais. 1984 m.
man buvo įteiktas darbo veterano medalis.

Pasakojo Danutė Baronienė
Į Kamajus atvykau 1974 metais. Prieš tai 8 metus vokiečių kalbą dėsčiau Čedasÿ
vidurinėje mokykloje. Rokiškio rajono švietimo skyriaus vedėjas buvo geros nuomonės apie
ankstesnį mano darbą Čedasuosê, todėl greitai pasiūlė kitą darbovietę – Kamajų A. Strazdo
vidurinę mokyklą. Kamajuose dirbau iki 1994 m. Visą tą laiką dėsčiau vokiečių kalbą,
išleidau dvi abiturientų laidas. Tarp mano auklėtinių yra daug puikių verslininkų, gabių
žmonių. Mėgau ne tik savo darbą, bet ir sportą. Ne kartą dalyvavau rajono lengvosios
atletikos sporto varžybose.
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Ilgai vadovavau klasių auklėtojų metodiniam būreliui, daug
ir nuoširdžiai dirbau mokyklos profesinės sąjungos komitete. Už
tai esu apdovanota rajono švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu.

Pasakojo Irena Vaitkevičienė
1972 metais baigiau Šiaulių pedagoginį institutą, kuriame įgijau pradinių klasių mokytojos specialybę. Dirbau Šiaulių
2-oje mokykloje-internate. 1976 m. sausio mėn. pradėjau dirbti
Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Pirmieji mano mokiniai buvo Algirdas Berniūnas, Rolandas
Baronas, Darius Smalstys, broliai Grižai, Virginijus Diržys ir Mokytoja Irena
kiti. Išleidusi porą laidų, išėjau dirbti į Kamajų vaikų darželį, čia Vaitkevičienė. Iš KSGA
dirbau auklėtoja 10 metų. 1992 m. pavasarį grįžau į mokyklą,
kurioje vėl dirbau su pirmokais. Išleidau dar 5 pradinukų laidas,
kuriose buvo daug šaunių mokinių, o vėliau iš jų išaugo ir labai
gerų žmonių. Mokykloje dirbau iki išėjimo į pensiją. Pedagoginis
darbas truko 40 metų.

Pasakojo Genovaitė Pavilonienė
1979 m. baigiau Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos
ir literatūros fakultetą. Paskyrimą gavau į savo gimtąjį kraštą –
Žemaitiją. Metus dirbau Klaipėdos r. Gríbžinių aštuonmetėje mokykloje. 1980 m. atvykau į Rokiškio rajoną. Švietimo skyriaus Mokytoja Genovaitė
vedėjas pasiūlė darbą Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje. Pavilonienė. Iš KSGA
Darbą pradėjau brandžiame ir tvirtame kolektyve. Daug ko mokiausi iš patyrusių mokytojų. Vėliau vyresnioji mokytojų karta
išėjo į pensiją.
1999 m. įgijau rusų kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.
Išleidau 4 abiturientų laidas. Susitikimai su buvusiais auklėtiniais visada laukiami ir nuoširdūs.
Ilgą laiką mokykloje vadovavau klasių auklėtojų metodinei
grupei. Turiu nemažą patirtį organizuojant tradicinius mokyklos
renginius, dalyvauju įvairiuose projektuose. Už sėkmingą mokinių
rengimą olimpiadai, projektinę veiklą esu apdovanota rajono švietimo Mokytojas Vytautas
skyriaus vedėjo ir mokyklos direktoriaus padėkos raštais.
Pavilonis. Iš KSGA

Pasakojo Vytautas Pavilonis
1979 m. baigiau technikos disciplinų ir darbų mokytojo specialybę. Nuo 1979 m.
dirbau Panemùnio aštuonmetėje mokykloje. 1980 m. vedžiau ir su žmona Genovaite
atvykome dirbti į Kamajų vidurinę mokyklą. 2001 m. baigiau Kauno technologijos universitetą ir gavau informatikos mokytojo diplomą. Domiuosi elektronika, todėl ir mokinius
skatinu dalyvauti elektronikos pradmenų ir techninio konstravimo neformaliojo ugdymo
užsiėmimuose.
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Nuo 2011 m. esu Kamajų A. Strazdo gimnazijos darbuotojų
saugos specialistas. Daug metų organizuoju mokinių dalyvavimą
informacinių technologijų konkursuose „Bebras“ ir „Olympis“. Turiu
informacinių technologijų vyr. mokytojo kategoriją.
2009 m. buvau apdovanotas Rokiškio r. savivaldybės mero
padėka už aktyvią metodinės veiklos sklaidą.

Pasakojo Nijolė Markevičienė
Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje pradėjau dirbti
1981 m. rugsėjį Vilniaus pedagoginiame universitete įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Iš pradžių porą Mokytoja Nijolė
metų dirbau pionierių vadove ir dalyko mokytoja. Vėliau (ir iki šių Markevičienė.
dienų) mokykloje dėstau lietuvių kalbą ir literatūrą. 1999 metais Iš KSGA
man suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija.
Esu išleidusi tris abiturientų laidas. Darbui su auklėjamosiomis klasėmis atidaviau 24 metus.
Kone dešimt metų esu mokyklos laikraščio „Skambutis“
redaktorė, literatų, jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Esu sukūrusi žodžius
mokyklos dainai. Dalyvauju įvairioje projektinėje veikloje. Keletą
metų buvau valstybinio lietuvių kalbos egzamino vertinimo respublikinės komisijos narė. Dalis mokinių ne kartą yra tapę rajoninių
konkursų, olimpiadų, respublikinės „Kalbų kengūros“ nugalėtojais.
2007 m. mano mokinė Aušra Bružaitė iš valstybinio lietuvių Mokytoja Danutė
kalbos egzamino gavo 100 balų įvertinimą. 2011 metais ir vėliau Tymukienė. Iš KSGA
gimnazija pagal valstybinio lietuvių kalbos egzamino vidurkį pateko
į geriausiųjų Lietuvos mokyklų dešimtuką.
Už kūrybišką veiklą, mokinių pasiekimus esu apdovanota rajono švietimo skyriaus
vedėjo ir mokyklos direktoriaus padėkos raštais.

Pasakojo Danutė Tymukienė
Dirbti pradinių klasių mokytoja 1984 m. mane priėmė tuometinis mokyklos direktorius Alfonsas Vasiliauskas. 1995 m. man suteikta pradinių klasių vyresniojo mokytojo,
o 1998 m. – pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacija. Daugiau kaip 20 metų
vadovavau mokyklos pradinių klasių mokytojų metodinei grupei, 5 metus – Lietuvos
pradinio ugdymo pedagogų asociacijos Rokiškio r. skyriui. 2015 m. dalyvavau 4 klasių
mokinių standartizuotų testų vertinimo komisijos darbe rajone. Šiuo metu esu Rokiškio r.
pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos narė. Darbo stažas Kamajų A. Strazdo gimnazijoje – 31 metai. Išleidau pradinių klasių mokinių 7 laidas.
Už sėkmingą mokinių rengimą olimpiadoms ir konkursams bei jų organizavimą,
dalyvavimą projektuose ir kitą pedagoginę veiklą esu apdovanota rajono švietimo skyriaus
ir mokyklos direktoriaus padėkomis.
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Pasakojo gimnazijos direktorius Augutis Tymukas
1985 m. rugpjūčio mėnesį buvau priimtas dirbti pradinių
klasių mokytoju vietoje savo pirmosios mokytojos Aldonos Čypaitės.
Po trejų darbo su pradinukais metų buvau paskirtas direktoriaus
pavaduotoju užklasinei veiklai. Pavaduotoju dirbau trejus metus.
1991–1992 mokslo metais dirbau kūno kultūros mokytoju.
Nuo 1992 m. balandžio mėn. iki mokslo metų pabaigos laikinai
ėjau direktoriaus pareigas, o 1992 m. rugpjūčio mėn. buvau paskirtas eiti Kamajų A. Strazdo vidurinės mokyklos direktoriaus
pareigas. Direktoriumi dirbu 23 metus. Bendras vadybinis stažas
šioje įstaigoje – 26 metai. Turiu kūno kultūros vyresniojo mokytojo
kvalifikacinę, antrą vadybinę kategorijas. Nuo 1995 m. esu vadybos
ekspertas-konsultantas. 15 metų vadovauju Lietuvos švietimo įstaigų
vadovų asociacijos Rokiškio skyriui. 14 metų esu Lietuvos švietimo
įstaigų vadovų respublikinės tarybos narys. Už veiksmingą gimnazijos valdymą, lyderystę vadovų asociacijos veikloje ir iniciatyvumą
nacionaliniuose švietimo projektuose esu apdovanotas rajono savivaldybės mero padėka, Švietimo ministro ir kitų institucijų padėkomis.

Gimnazijos direktorius
Augutis Tymukas.
Iš KSGA

Pasakojo buvusi mokyklos direktoriaus
pavaduotoja Genė Rimkutė
Į Kamajų A. Strazdo vidurinę mokyklą atvykau dirbti 1985 m.
rugsėjo 1 d. iš tuometinės Rokiškio E. Tičkaus vidurinės mokyklos
(dabar – Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija). Buvau paskirta
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmus dvejus metus dirbau su direktoriumi Alfonsu Vasiliausku. Jis visur mane palaikė, mokė, bet ir pasitikėjo manimi, gal
todėl, kad buvau jo mokinė (esu baigusi šią mokyklą).
Pirmieji darbo metai Kamajuose buvo sunkūs. Rokiškyje dirbau mokytoja, o čia teko imtis administracinės veiklos. Neturėjau
pedagoginės vadybos pagrindų, visko teko mokytis darbo metu.
Buvau labai dėkinga buvusiai pavaduotojai Joanai Andrikaitienei
už patarimus ir pagalbą.
Kamajuose radau gerą pedagogų kolektyvą. Čia dar tebedirbo
mano buvusi mokytoja Jadvyga Nauckūnienė, auklėtoja Vanda Kuprienė – jos buvo mano pagrindinės patarėjos, padėjėjos ir kritikės.
Už tai joms jaučiu begalinį dėkingumą. Emociškai pirmais metais
mane labai palaikė Genė Vasiliauskienė.
Mokykloje dirbo kūrybingi ir pareigingi mokytojai: lituanistė
Nijolė Markevičienė, fizikas Antanas Sirvydis, matematikai Vladislava
Minkevičienė ir Bonifacas Guzas, germanistė Danutė Baronienė, darbų
mokytojas Vytautas Pavilonis, chemikė Joana Andrikaitienė, kūno
kultūros mokytoja Danutė Birietienė, biologė Vilija Velykienė, rusistė
Genovaitė Pavilonienė, pradinių klasių mokytojos Danutė Tymukienė
ir Zita Vilienė ir kt. Todėl mokymo procesas nekėlė didelių problemų.

Mokytoja Joana
Andrikaitienė.
Kamajų mokykloje
dirbo 1978–1985 m.
Iš KSGA

Mokytoja Jadvyga
Nauckūnienė. Kamajų
mokykloje dirbo
1960–1992 m.
Iš KSGA
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Tą patį rugsėjį į mokyklą dirbti pavaduotoja užklasiniam darbui
atėjo Milda Truncienė. Atsimenu iki šiol, kaip klijavome tapetus
mūsų mažame kabinete (gaila, kad po metų ji išvyko į Dzūkiją).
Mokykloje nebuvo ūkvedžio, o ūkinių reikalų nestokojome. Direktorius A. Vasiliauskas dažnai sirgo, gydėsi ligoninėje, sanatorijose;
tada tekdavo pasirūpinti, kad žiemą mokykloje nebūtų šalta (pagrindinis pastatas buvo pastatytas 1967 m., taigi po 18 metų ir langai
buvo nesandarūs, ir katilinė nepajėgė tinkamai apšildyti viso didžiulio
pastato). Laimė, kad ūkine dalimi atsakingai pasirūpino mokytojai
vyrai: V. Pavilonis, A. Tymukas, A. Sirvydis, B. Guzas. Pasiraitoję
rankoves jie per keletą dienų paruošė šildymo sistemą kūrenimo sezonui. Mokytoja Vanda
Gerai prisimenu, kaip, nesant direktoriaus, kartą per mėnesį Kuprienė. Kamajų
važiuodavau autobusu parvežti iš švietimo skyriaus kasos atlygi- mokykloje dirbo
nimų mokyklos darbuotojams. Dabar baisu net pagalvoti, kaip su 1954–1990 m.
pilnu portfeliu pinigų per Rokiškio mikrorajoną žingsniuodavau į Iš KSGA
autobusų stotį ir ten laukdavau autobuso. Laimė, kad jokių blogų
nuotykių nepatyriau.
Po metų, išvykus M. Truncienei, kurį laiką mokykloje nebuvo
pavaduotojo užklasiniam darbui. Šioje srityje gelbėjo klasių auklėtojai,
o vėliau atvyko Nijolė Jurevičiūtė, kuri labai daug padėjo man.
Kai pavaduotoju ūkio reikalams įsidarbino Vygantas Vygėlis,
man ūkio reikalai tapo nebeaktualūs. Galėjau lengviau atsikvėpti.
1987 m. rugsėjį A. Vasiliauskas dėl sveikatos atsisakė direktoriaus pareigų ir liko dirbti mokytoju. Toliau keletą metų dirbau
su direktoriumi Edmundu Ščiupliu. Jaunas ir energingas vadovas
lengvai pritapo prie kolektyvo. Vėliau E. Ščiuplys išsikėlė dirbti į
Rokiškį. Tada direktoriumi buvo paskirtas Augutis Tymukas, kuris Mokytojas Bonifacas
dirba juo iki šiol.
Guzas. Iš KSGA
Vyko ne tik vadovų, bet ir mokytojų kaita. Nuo 1990 m.
prasidėjo nesibaigianti mokyklos reforma.
1998 m. dėl sveikatos problemų atsisakiau pavaduotojos pareigų ir likau dirbti mokytoja. 2009 m. išėjau į pensiją.

Pasakojo Zita Vilienė
1985 m. baigiau tuometinį Šiaulių K. Preikšo pedagoginį
institutą (dabar – Šiaulių universitetas) ir 1986 m. rugsėjo 1 d.
pradėjau dirbti Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje pradinių
klasių mokytoja. Tuo metu mokyklai vadovavo Alfonsas Vasiliauskas. Mokykla man buvo sava, nes joje 3 metus buvau dirbusi Mokytoja Zita Vilienė.
sekretore. Pirmoji mano mokytoja buvo G. Vasiliauskienė. Ji daug Iš KSGA
metų mokė pradinukus Kamajuose.
Per visus darbo mokykloje metus išleidau jau septynias ketvirtokų laidas. Klasės
nebuvo didelės, o pati mažiausia – 9 mokiniai, kurie baigė pradinę mokyklą 1994 m. Per
savo darbo praktiką sutikau tik vieną mokinį Andrių Burnicką, kuris „peršoko“ laiptelį –
pasimokęs pirmoje klasėje tik porą mėnesių buvo perkeltas į 2-ą klasę.
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2013–2015 mokslo metais teko dirbti jungtinėje klasėje: 3-oje ir 4-oje klasėse mokėsi
tik 14 mokinių.
1994 m. esu apdovanota Rokiškio r. kultūros, švietimo ir sporto skyriaus garbės
raštu už kūrybišką ir prasmingą pedagoginę veiklą.

Pasakojo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Olivija Saranienė
Kamajų A. Strazdo gimnazijoje dirbu nuo 1988 m. Esu baigusi Vilniaus pedagoginio
universiteto Slavistikos fakultetą, po to persikvalifikavau į lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojus. 2014 m. baigiau neformaliąsias švietimo lyderystės studijas, dvidešimt metų
dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mano profesinė karjera sutapo su labai įdomiu
laikotarpiu ir jam būdingais iššūkiais, kai teko išgyventi ir vertybių, ir ugdymo filosofijos,
ir ugdymo turinio bei formų kaitą. Nuo 1999 m. Kamajų mokykla tapo aktyvia įvairių
švietimo kaitos projektų dalyve, ji augo, keitėsi, pelnė mokinių ir tėvų pasitikėjimą. Labai
džiaugiuosi, kad prie to daug prisidėjau savo idėjomis, darbu, sprendimais.
Niekada nenustojau mokytis, tobulintis ir skatinau tai daryti mokytojus. Man pavyko
pasiekti, kad visa mokyklos veikla (kultūra, ugdymas, pasiekimai ir kt.) būtų gana aukšto
lygmens, kad šioje mokykloje mokiniai rastų viską, ką geriausio galima rasti bet kurioje
Lietuvos mokykloje – šiuolaikinį ugdymą, savirealizacijos galimybes, prasmingą laisvalaikį,
gerą atmosferą ir t. t. Nuo 2014 m. mokykla aktyviai įsijungė į tarptautinius projektus,
taip dar labiau praturtindama mokytojų ir mokinių ugdymo(si) galimybes.
Mano profesinė patirtis turtinga ir įdomi, ji nesitenkina tik savąja gimnazija. Nuo
2007 m. vadovauju Rokiškio r. mokyklų vadovų (pavaduotojų) metodiniam būreliui, nuo
2005 m. esu mokyklų veiklos įsivertinimo ir švietimo lyderystės konsultantė. Įvairiais
profesinės ir vadybinės veiklos klausimais stažavausi Mančesterio universitete, Notingamo
lyderystės centre, Edinburge, Prahos Karlo universitete, Šveicarijos, Švedijos, Norvegijos,
Vokietijos, Lenkijos, Estijos ugdymo įstaigose.
Už sėkmingą profesinę veiklą esu apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Švietimo ir mokslo ministro, Rokiškio r. ir kt. savivaldybių administracijų ir
Kamajų A. Strazdo gimnazijos direktoriaus padėkos raštais.

Pasakojo Jolanta Vygėlienė
1990 m. baigiau Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijau biologijos ir žemės ūkio
pagrindų mokytojos specialybę. Tais pačiais metais įsidarbinau Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje biologijos mokytoja. Nuo 1993 iki 2005 metų dėsčiau buities darbus
mergaitėms.
Esu išleidusi tris abiturientų laidas (2016 m. abiturientai bus 4-a laida). Nuo pat
darbo pradžios vadovavau gamtininkų būreliui, nuo 2000 m. atkurtam jaunųjų miško
bičiulių būreliui „Žvorūnė“. Jau devyneri metai už gamtosauginę veiklą mokykla apdovanojama sertifikatu ir Žaliąja vėliava.
Nuo 2000 m. esu mokyklos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, kiek vėliau
buvau išrinkta Rokiškio r. profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko pavaduotoja. Vadovauju
Lietuvos biologų asociacijos rytų regionui. 2011 m. tapau Kamajų bendruomenės pirmininke.
Už pedagoginę, visuomeninę veiklą esu apdovanota savivaldybės administracijos
direktoriaus bei savivaldybės mero padėkomis. Už gamtosauginę veiklą bei darbą su jaunaisiais miškininkais gavau Aplinkos ministro padėką.
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Pasakojo Ramunė Glinskienė
Muzikos mokytoja šioje mokykloje dirbu jau 25-erius metus (nuo 1991 m.). Studijavau
Klaipėdos fakultete muzikos pedagogikos specialybę. Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale įgijau
vadovavimo liaudies muzikos kolektyvams specializaciją, muzikos pedagogikos bakalauro
studijas baigiau Šiaulių universitete. Turiu vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Išleidau dvi abiturientų laidas, dabar ugdau trečiuosius savo auklėtinius. 2011 m.
su auklėtiniais dalyvavome Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų saugaus eismo konkurse. Patekome į prizininkų dvyliktuką. Kai kurie mokiniai, nors ir ne kasmet, renkasi ir
sėkmingai išlaiko mokyklinį muzikos egzaminą. Kartu su neformaliojo ugdymo būreliais
dalyvaujame mokyklos, miestelio, rajono meniniuose renginiuose, kaip antai: tradicinėje miestelio šventėje „Kuc kuc Kamajuos“, pradinių klasių mokinių dainelių šventėje
„Dainuojame vaikystei“ Rokiškyje, festivalyje „Obels žiedo giesmė“ Obeliuose. Merginų
gitarisčių grupė 2012 m. vyko į Ramygalos gimnaziją, II dainuojamosios poezijos festivalį
S. Mykolaičiui atminti.
Nuo 2010 m. gruodžio mėn. vadovauju rajono muzikos mokytojų metodinei grupei.

Pasakojo Rita Zovienė
1989 m. baigiau Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir gavau paskyrimą dirbti
Sėlýnės pradinėje mokykloje. Tačiau dirbti ten neteko, nes turėjau atostogas vaikui auginti.
1991 m. man pasiūlė dirbti kūno kultūros mokytoja Kamajų A. Strazdo vidurinėje mokykloje. Tuomet mokyklai vadovavo E. Ščiuplys. Po metų buvau paskirta dirbti pradinių
klasių mokytoja.
Išleidau penkias pradinukų laidas. Mokymosi prasme stipriausia buvo paskutinė
klasė, kurioje mokėsi ryškių meninių gabumų turinti mokinė Rimantė Mičelytė. Visus
ketverius metus ji buvo rajoninio skaitovų konkurso nugalėtoja, gabi muzikai, viena
raštingiausių ketvirtokų rajone.
2013 m. esu apdovanota rajono švietimo centro padėkos raštu už sėkmingą mokinių
rengimą konkursams, olimpiadoms.

Pasakojo Rita Merkienė
1987 m. baigiau Kamajų Antano Strazdo vidurinę mokyklą, įstojau į Lietuvos
kūno kultūros institutą ir įgijau trenerio kvalifikaciją. Dirbau Kaune, ištekėjau ir grįžau
į mūsų mokyklą, kurioje iki šiol dirbu kūno kultūros mokytoja.
Su mokiniais aktyviai ir sėkmingai dalyvaujame projektinėje veikloje, rajoninėse,
zoninėse ir tarpzoninėse varžybose, festivalyje „Sportas visiems“ Palangoje. Aštuonerius
metus organizavau ekologinius žygius po Aukštaitijos nacionalinį parką, čia vaikai mokėsi
mylėti ir saugoti gamtą, tvarkė ežerų pakrantes ir pramogavo. Kasmet vasaros atostogų
metu dalyvauju vaikų ir jaunimo socializacijos programoje, esu sportinės-turistinės stovyklos „Vaivorykštė“ koordinatorė. Organizuoju neformaliojo vaikų švietimo programos
„Sportas“ – prasmingas laisvalaikis užsiėmimus mokiniams po pamokų. Džiaugiuosi, kad
turime sportiškų ir energingų mokinių.
2000 m. buvau išrinkta geriausia rajono kūno kultūros mokytoja. 2003 m. įgijau mokytojo metodininko kvalifikaciją. Esu apdovanota medaliu „Nusipelniusi Rokiškio
sportui“, švietimo skyriaus padėka už mokinių vasaros poilsio organizavimą ir sėkmingą
mokinių rengimą rajoninėms sporto varžyboms.
641

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Prisiminimai apie Krylių pradžios mokyklą

Krylių pradžios mokyklos ketvirto skyriaus moksleiviai su mokytojais ir tėveliais po baigiamųjų
egzaminų. Antros eilės viduryje sėdi Krylių pradžios mokyklos vedėjas Petras Kišūnas. Apie
1937 m. Iš Genovaitės Kišūnienės (Žemaitienės) albumo

Pasakojo Alvyra Olubienė
Krýlių kaime pirmoji mokykla įkurta 1914 metais Silvestro Zovės namuose. Išvakarėse pas Silvestro Zovės kaimyną Joną Zovę mokiniai buvo tik užregistruoti. Mokytoja –
Bronė Džiugelytė iš Kamajų. Gyveno ji pas mokyklos šeimininkus, o valgydavo paeiliui
pas kiekvieno mokinio tėvus. Mokėsi: Jonas Petryla, Kostas Sapka, Juozas Sapka, Antanas
Starkus, Ona Starkutė, Veronika Starkutė, Jonas Zovė, Steputė Zovaitė, Liudvisė Zovaitė,
Emilija Jurkštaitė, Uršulė Bučiūtė. Mokykla Silvestro Zovės namuose buvo vienerius
metus. Iš čia persikėlė pas Petrą Jurkštą, ten pat Kryliuose. Mokytojas – Kazimieras
Vilutis. Mokyklą lankė: Jonas Zovė, Ona Zovaitė, Liudvisė Zovaitė ir kt. Čia mokykla
buvo taip pat vienerius metus.
Iš Petro Jurkšto mokykla persikėlė į Verksnioniÿ kaimą pas Pranciškų Diržį. Po
nelaimingo atsitikimo, išmušus akį mokiniui Pranui Jurkštui, mokytojas paliko mokyklą.
Jo pareigas perėmė Marijona Bučiūtė, tik ką grįžusi iš Rusijos (architektės N. Bučiūtės
teta). Tai buvo apie 1916 metus. Mokyklą lankė: Elena Zovaitė, Jonas Zovė ir kt. Buvo
tik trys skyriai. Ketvirto skyriaus nebuvo. Suoluose sėdėjo po tris mokinius. Marijona
Bučiūtė mokytojavo apie pusmetį. Vėliau buvo mokytojas Jonas Diržys. Keliantis į vienkiemius šią mokyklą nugriovė. Tai buvo apie 1922–1923 metus.
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Iš Verksnionių kaimo Pranciškaus
Diržio namų mokykla persikėlė į Kãlvių
kaimą pas Jurgį Vilį. (Vėliau šiuos namus
nupirko Gykys.) Mokytojavo Genė Šukytė
iš Robliÿ, Juozas Butkus* iš Duõkiškio ir
kt. Per toli aplinkinių kaimų vaikams buvo
į šią mokyklą. Todėl Krylių k. gyventojai
neleido vaikų į Kalvius. Laikinai mokyklai
surado patalpas pas Joną Starkų Kryliuose.
Mokytoja – Ona Adomaitytė iš Suvalkijos.
Iš čia mokykla persikėlė į Urbõniškį,
į Vygėlio dvaro namus. Čia vaikai mokėsi
iki 1939 metų. Kiekvieną pavasarį Urboniškio ir Taraµdžių k. pradinių mokyklų
ketvirtokai egzaminų laikyti visi kartu
susirinkdavo į Kalvių pradinę mokyklą.
Taraldžių kaime pradinė mokykla
įkurta 1931 m. ūkininko Kazimiero Vilio
namuose. Mokytis į I–IV skyrius susirinko
skirtingo amžiaus vaikai (nuo 6 iki 16 metų) Petrinių proga vainiku ant durų staktos
iš Taraldžių, Kurkliìčių, Verksnioniÿ kai- pagerbtas mokytojas Petras Kišūnas (sėdi).
mų. Apie 50 mokinių tilpo viename di- Apie 1938 m. Iš G. Kišūnienės (Žemaitienės)
deliame kambaryje. Pamokos vyko visiems albumo
skyriams vienu metu.
1931–1935 m. mokytojavo Adelė Garuckaitė.
1935–1938 m. mokytojavo Antanina Galiauskaitė, 1938–1939 m. – Bronė Bučienė.
Mokytojai kambarį nuomodavo iš ūkininkų: K. Vilio, J. Kemeklio ir J. Janonio.
Valsčiaus savivaldybė mokėjo už mokytojus nuomos mokestį. Todėl ūkininkai tarpusavy
varžėsi, sudarydami mokytojams geresnes gyvenimo sąlygas. Tik mokytoja B. Bučienė
kasdien arkliu iš savo namų 7 km važiuodavo į mokyklą. Veždavo ne tik savo vaikus
Nijolę ir Algimantą, bet paveždavo visus pakeliui į mokyklą einančius.
1939 metais Krylių kaime buvo pastatyta nauja valdiška šešiametė Krylių mokykla.
Taraldžių, Urboniškio ir Kalvių mokyklos buvo panaikintos, o mokiniai iš jų perkelti į
naująją. Mokytojai: Petras Kišūnas, Valkūnaitė, Bučienė, Baronienė ir kt.
Mokėsi: N. Bučiūtė, A. Bučius, D. Jurkštaitė, A. Dagys, D. Dagytė, J. Dagytė,
V. Rugys, E. Rugytė, J. Jasiulionytė, Galvydis ir kt. Pamokos vyko pirmame aukšte,
mokytojai gyveno antrame. Vėliau dėl mokinių stokos ši mokykla buvo panaikinta.
1975 m. pradinė mokykla buvo perkelta į Verksnionių kaimą, į mokyklai pastatytą
naują pastatą ir veikė iki 2001 metų. Beveik visą laiką šioje mokykloje mokytojavo Julija
Genutė Baronienė.

* Sovietų represuotas 1941 m. Vyr. red.
pastaba.
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Krylių šešiametės mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Viduryje sėdi mokyklos vedėjas P. Kišūnas
ir mokytojas Linas Dapkus. Apie 1942 m.

Verksnionių pradinės mokyklos mokiniai (iš kairės): 1-oje eilėje –
Vita Jurgelionytė, Irma Polonskaitė, Norvyda Zovaitė, Tomas
Matuliauskas; 2-oje eilėje – Jurgita Gavėnaitė; 3-ioje eilėje –
mokytoja J. G. Baronienė, Vilma Polonskaitė, Kristina Jurgelionytė,
Marius Žyla, Tadas Matuliauskas. Apie 1997 m.
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Pasakojo Genovaitė Kišūnienė (Žemaitienė)
Baigiau Krýlių pradinę mokyklą, kuri tuo metu buvo privačiame Jono Gykio name
(Kãlvių kaime). Mano mokytojas buvo Petras Kišūnas (vėliau, 1942 m., tapęs mano
vyru). 1946 m. įstojau mokytis į Kauno mokytojų seminariją ir vėliau pradėjau mokyti
pradinukus jau naujoje Krylių šešiametėje mokykloje. Mokytojas direktorius P. Kišūnas
vadovavo mokyklos statybos darbams. Mokykla buvo plečiama iki septynmetės. Nauja
mokykla ir darbas joje prasidėjo apie 1939–1940 mokslo metus (tiksliai neprisimenu). Tada
Mokytojai prie
naujosios Krylių
mokyklos (iš kairės):
V. Rimienė,
G. Kišūnienė,
K. Giriūnas,
S. Paršonytė,
M. Novikovaitė.
Apie 1951 m.
P. Kišūno nuotr.

Moksleiviai ir suaugusieji veža miške iškastus sodinukus Krylių mokyklos aplinkai apsodinti.
Antrojo vežimo priekyje (su skrybėle) sėdi mokyklos vedėjas P. Kišūnas. Apie 1953 m. Iš G.
Kišūnienės (Žemaitienės) albumo
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Krylių septynmetės
mokyklos mokytojai
(iš kairės): 1-oje
eilėje – G. Kišūnienė,
V. Rimienė;
2-oje eilėje –
M. Novikovaitė,
S. Paršonytė.
1954 m.
Iš G. Kišūnienės
(Žemaitienės) albumo

Krylių septynmetės mokyklos moksleiviai. 1955 m. Iš G. Kišūnienės (Žemaitienės) albumo

ir vėliau mokyklai vadovavo Petras Kišūnas, dirbo mokytojai: Stasė Paršonytė, Kazimieras
Giriūnas, Marytė Novikovaitė, Vanda Rimienė, Genovaitė Kišūnienė.
Kadangi apylinkėje nebuvo kultūros namų, mokykloje vykdavo įvairių švenčių minėjimai, pasilinksminimo vakarai. Mokytojai buvome ir aktoriai, ir tautinių šokių šokėjai,
ir laikraščių platintojai, ir kuo tik reikėjo.
Prabėgo daug gražių jaunystės dienų. Buvau jauna mama, gyvenome mokyklos
antrame aukšte, tai užmigdžiusi dukrytę Gražiną, vėliau ir sūnelį Ramūną, lipdavau į
pirmo aukšto salę, kur vyko pasilinksminimo vakarai.
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Krylių septynmetės
mokyklos mokytojai
(iš kairės): Vanda ir
Kazimieras Giriūnai,
Julija Genutė Danytė
(Baronienė), Genutė
Sabulytė (Augulienė),
Danielius Čižūnas,
Tatjana Šarkauskaitė.
Apie 1956 m.
Iš J. G. Baronienės
albumo

Mokytoja J. G. Baronienė su mokiniais. Apie 1974 m. Iš J. G. Baronienės albumo

Labiausiai įsirėžė į širdį karo ir pokario metai. Mūsų šeimą su dukrele (kuriai
nebuvo nė metukų) globojo Verksnioniÿ kaimo žmonės. Mokyklos kaimynai Feliksas Gruob
lys, Stasys Gruoblys su žmona Kastute. Slėpėmės žeminėje pas Praną Jurkštą, pas Petrą
Kaušakį. Dabar jų jau nebėra gyvų, tačiau dėkingumas jiems neišblėsta. Gerai prisimenu
Verksnionių ir Krylių kaimo žmones. Jie buvo labai vieningi, draugiški. Mylėjo kaimo
mokytoją. Dažnai rėmė ne tik moraliai, bet ir materialiai.
Valdžios keitėsi, reikėjo didelės diplomatijos išlikti gyvam. Mokytojas P. Kišūnas
buvo geras gamtininkas, talkindavo žmonėms užveisiant sodus, skiepijo obelaites, patarinėjo
bitininkams. Mokytojų santykiai su apylinkės gyventojais buvo labai artimi. Ir džiaugsme,
647

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

ir bėdoje buvome kartu. Todėl priverstinai
atsisveikinant su Krylių mokykla nemažai
išlieta ir ašarų.
Vėliau ilgus metus dirbome Duokiškio
vid. mokykloje. Baigiau Šiaulių K. Preikšo
pedagoginio instituto Pedagogikos fakultetą.
Dabar pravažiuojant pro tuščią buvusios mokyklos trobesį suspaudžia širdį,
kad tiek belikę iš visoje apylinkėje besipuikavusio gražaus pastato.*

Pasakojo Danielius Čižūnas
Krylių mokykloje dirbau 1954–
1960 metais. Dėsčiau istoriją, matematiką,
šiek tiek rusų kalbą. Nuo 1954 m. mokykla
tapo septynmetė. Mokykloje dirbo mokytojai: Kazys Giriūnas, Stasė Paršonytė,
Genovaitė Kišūnienė, Marija Novikovaitė,
Vanda Rimienė, Vanda Kutkaitė. Mokyklai
vadovavo Petras Kišūnas.
Mokytojai statydavo spektaklius: Buvusios Krylių mokyklos želdiniai.
N. Gogolio „Vedybas“, A. Korneičiuko A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
„Putinų giraitę“, Žemaitės „Marčią“.
„Marčioje“ vaidinau Vingių Joną. Dažniausiai vaidino mokytojai, į vaidinimus įtraukdavo
ir vietos jaunimą. Aktyvesni vietiniai „artistai“: Aloyzas Starkus, Algimantas Zlatkus,
Viga Paršonytė, Vladas Kaušakys, Kostas Kaušakys, Klemas Baronas. Į spektaklius žmonių susirinkdavo labai daug. Su pastatytais veikalais važiuodavo į Kåmajus, Panemunºlį,
Kunigiškiùs (Anykščių r.). Važiuodavo sunkvežimiais, kuriuos parūpindavo kolūkio pirmininkas Balys Vajega.
Mokytojų buitis buvo nelengva. Artimiausios parduotuvės tik už kelių kilometrų
Kamajuosê, Taraµdžių kaime. Elektros nebuvo. Tamsiuoju paros metu pasišviesdavome
žibalinėmis lempomis. Mokyklos direktoriaus P. Kišūno iniciatyva pasodintas mokyklos
sodas jau duodavo derlių. Obuolių derlius buvo vežamas į Leningradą parduoti.

* Perkėlus mokyklą į Verksnionių kaimą, Krylių
mokyklos pastate veikė biblioteka ir Mičiurino
kolūkio kultūros namai. Atkūrus nepriklausomybę,
mokykloje apsigyvenę asocialūs asmenys sudegino mokyklos ūkinį pastatą. Likusį be šeimininko
mokyklos pastatą apie 1997 m. statybinėms medžiagoms ir kurui nugriovė aplinkiniai gyventojai.
Vyr. red. pastaba.
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Kalvių pradinė mokykla
Stasė Gruoblienė

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir po karo kūrėsi privačios mokyklos. Viena
iš jų buvo įkurta Kãlvių kaime Jurgio Tumo troboje. Mokytojas buvo Antanas
Vaičionis iš Aukštåkalnių kaimo. Vėliau mokytojavo Teresė Čiočytė. Ji ištekėjo
už Povilo Tumo. Mokytoja buvo griežta. Už bausmes vaikai liniuote gaudavo
per delnus, nagus, patampydavo už ausų. Kita mokykla metus gyvavo Jurgio
Vilio namuose. Čia mokytojavo Uršulė Makutėnaitė iš gretimo Gave¤kių kaimo.
Ji ištekėjo už Ažùbalių kaime gyvenančio Jono Kepalo. Žmonės ją vadino Ponia,
o jos vyrą – Proboščiu.
Pirmojo pasaulinio karo metais Stanislavas Jakubonis savo žirnių lauke rado
priklydusią mergaitę vokietaitę, pasivadinusią Frice Barkauska. Ji tvirtino galinti
lietuviškai mokyti vaikus. Fricė kurį laiką Čirūnos namuose mokė kaimo vaikus.
Mokytoja buvo liekna, graži, greita. Toli nusviesdavo akmenį. Su savimi nuolat
nešiojosi mažą pirktinį bizūną, todėl vaikai jos privengdavo. Ji mėgo bendrauti su
vokiečių žandarais, o pastarieji negailėdavo jai dovanų. Vokiečių okupacinė valdžia
rinkdavo jaunus kaimo vyrus darbams Vokietijoje. Mokytoja Fricė stengėsi ir jai
pavykdavo daug vyrų išsukti nuo okupacinės mobilizacijos. Vėliau Fricė išsikėlė
mokytojauti į Tadauskÿ kaimą (už Påmaleišio) Anykščiÿ rajone ir ten ji pavirto...
vyru. Žandarai suėmė Fricę ir sušaudė. Pasirodė, kad tai buvo vokiečių kareivis
dezertyras. Ne veltui kaimo moterys buvo suabejojusios Fricės moteriškumu, nes
pirtyje ji stengėsi užlįsti už kubilų.
Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais Jurgis Vilys pusę savo namo
pradėjo nuomoti valdiškai pradžios mokyklai. Iš Amerikos grįžęs Juozas Gykys šią
sodybą nupirko už 40 000 litų iš J. Vilio. Vedė gražią, už save jaunesnę merginą
Stefaniją. Užaugino tris vaikus: Juozą, Joną ir Nijolę. Mokykla pas J. Gykį kurį
laiką pasiliko. Šią mokyklą lankė Ažubalių, Verksnioniÿ, Krýlių, Kalvių ir kitų
aplinkinių kaimų vaikai. Mokytojavo mokytojai Šukytė iš Robliÿ kaimo, Ąžuolas
nuo Pånevėžio (vėliau jį 1941 m. ištrėmė į Sibirą).
Verksnionių kaimo gyventoja Karolina Jurgelionienė (Kaušakytė) (1917–2004)
prisimena:
„Apie 1925-1929 metus mokėsi maždaug 30-40 vaikų. Tuo metu mokytojavo Butkus.
Tai buvo griežtas, reiklus mokytojas. Bausmės būdavo stovėjimas prie lentos, klūpėjimas kampe, vaikai netgi gaudavo per galvas knyga. Bausdavo net ne laiku nusijuokus.
Daugiausia bausmių kliūdavo Antanui Viliui, nes jis buvo labai judrus. Mokiniai į
mokyklą nešdavosi valgyti – duonos, lašinių, pieno. Povilo Jurgelionio iš Kalvių motina
kepdavo labai skanius meduolius, kuriuos jis mergaitėms dalindavo. Mokiniai mokėsi
lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, tikybos. Pamokos trukdavo nuo 9 iki
14 val. Žiemos metu tėvai vaikus į mokyklą veždavo arkliais. Apie 1931 metus mokytojavo mokytojas Ąžuolas. Netoli sodybos buvo vadinamasis Gykio Krūmelis. Per
pertrauką nubėgusios mergaitės žaidė ir negirdėjo skambučio. Jos ne tik pavėlavo, bet
iš baimės suklydo deklamuodavos Lietuvos himną. Už tai klūpėjo visos kampe. Nors
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Kalvių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Birute Zaveckiene. 1974 m. Viliaus Juzelskio nuotr.

Pirmieji mokslo metai naujojoje Kalvių pradinėje mokykloje. Iš kairės: 1-oje eilėje – Žydrūnas
Vasiliauskas, Alvyda Steniulytė; 2-oje eilėje – Birutė Strazdina, Gintaras Butkys, Gintaras
Didžgalvis; 3-ioje eilėje – Rita Stasiškytė, Alvydas Kepalas, Ingrida Pavarotnikaitė, Remigijus
Trečiokas; 4-oje eilėje – Audronė Kepalaitė, Anatolijus Jašinas, Saulius Zolubas, Jonas Kepalas,
Jūratė Šutaitė, Aleksandras Ryžakovas. Stovi mokytoja Elvyra Statulevičienė. 1977 m.
V. Juzelskio nuotr.
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Kalvių pradinės mokyklos mokiniai su mokytojomis (iš kairės): 1-oje eilėje – Danguolė
Čepkauskaitė, Mindaugas Kepalas, Tomas Statulevičius, Ramunė Vasiliauskaitė, Saulius Dagys,
Rimantas Čepkauskas, Jolanta Bražiūnaitė; 2-oje eilėje – Modestas Pečiūra, Aušra Jakubonytė,
Laima Kepalaitė, Laima Strazdina; 3-ioje eilėje – mokytoja Elvyra Statulevičienė, Jolanta Dagytė,
Virginijus Šutas, Rima Matiukaitė, Reda Tumaitė, Sigitas Šutas, mokytoja Rimutė Paunksnienė.
Apie 1982 m. V. Juzelskio nuotr.

Mokytojo diena. Stovi mokytojos (iš kairės): Rimutė Paunksnienė ir Elvyra Statulevičienė.
1999 10 05. Rūtos Baltušytės nuotr.
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ir neilgai klūpėjo, bet prisiminė visą gyvenimą. Prieš egzaminus, kad juos išlaikytume,
kartu su Kaušakytėmis iš Verksnionių bei Balaišytėmis iš Ažubalių kaimo bėgome prie
Pagrundėlės upelio pasimelsti. Gykių namas buvo didelis, todėl kartu su šeima gyveno
ir mokytojas. Jis samdydavo tarnaites, kurios gamindavo jam valgį. Tarnavo Emilija
Staniulytė, Kastė ir Genutė Zovaitės. Mokiniai į mokyklą nešdavosi tėvų nupirktas knygas. Viena knyga kainuodavo apie 5 litus. Tai buvo dideli pinigai. Knygas, sąsiuvinius
dėdavosi į medines dėželes ir nešdavosi ant nugaros. Jurgis Bražiūnas iš Kalvių kaimo
darydavo batus-medinukus, juos perjuosdavo šikšnelėmis, prieš tai padą perskėlęs, kad jie
laikytųsi. Su jais nebūdavo šalta kojom. Geografijos pamokas mokėsi su gaubliu. Tikybą
dėstė kunigas Krisčiūnas iš Kamajų. Pažymių knygelių nebuvo. Buvo vedami trimestrai.
1936 metais buvo pastatyta ir atidaryta Krylių pradžios mokykla, tad J. Gykio namuose
įsikūrusi mokykla nustojo gyvavusi.
Ilgą laiką Krylių pradžios mokyklai vadovavo Petras Kišūnas. Į šią mokyklą ėjo
ir Kalvių kaimo vaikai.“
1965 metais rugsėjo 1 dieną Kalvių kaime buvo iškilmingai atidarytas pastatas, kuriame įsikūrė pradinė mokykla ir kultūros namai. Pirmoji mokytoja buvo
Vanda Totorytė. Po jos dirbo Gražina Žukauskienė. Jai išvykus dirbti į Duõkiškį,
nuo 1972 metų rudens vienus mokslo metus mokytojavo Danguolė Tumonienė
(Urbanavičiūtė) iš Duokiškio. Nuo 1973 metų rudens iki pat mirties (1976 m.)
mokykloje dirbo Birutė Zaveckienė.
1976 metais buvo pradėta statyti nauja mokykla. Ją statė buvęs Gegužės
pirmosios kolūkis. Darbai vyko labai greitai, todėl 1977 m. mokykla buvo atidaryta. Atidaryme dalyvavo tuometinis švietimo skyriaus vedėjas A. Matukas. Vėliau
mokykla buvo perduota apylinkės žinion, o dar vėliau – švietimo skyriui.
1977–1978 metais mokykloje dirbo mokytoja Elvyra Statulevičienė. 1979 metais ją pavadavo Rimutė Paunksnienė (Bajoraitė).
1979–1982 m. vėl dirbo Elvyra Statulevičienė, o nuo 1980 iki 1982 metų
kartu ir mokytoja Rimutė Paunksnienė.
1982–1985 m. mokykloje dirbo mokytoja Elvyra Matiukienė. Ją pakeitė jau
anksčiau dirbusios mokytojos Rimutė Paunksnienė ir Elvyra Statulevičienė. Nuo
1986 m. mokyklos vedėjos pareigas ėjo mokytoja Rimutė Paunksnienė.
Nuo 1977 iki 1990 metų mokykloje mokėsi ir ją baigė 67 mokiniai.
1990 metais mokykloje mokėsi 18 moksleivių, 1995 m. – 21 mokinys,
2000 m. – 24 mokiniai. Vėliau metai po metų mokinių mažėjo.
2003 metais rugsėjo mėnesį mokykla buvo perduota Kamajų Antano Strazdo
gimnazijai ir tapo gimnazijos skyriumi.
Mokykloje puoselėjama tradicija antrą Kalėdų dieną rengti vakarones. Jose
dalyvauja tėveliai, mamytės, broliai, seserys. Mokiniai parengia programą. Vėliau
vyksta įvairūs žaidimai, atrakcionai, kuriuose smagiai visi dalyvauja. Mokiniai
noriai dalyvauja kaimo Užgavėnių persirengėlių eitynėse, švenčiama Mokytojo
diena. Mokslo metų pabaigoje mokiniams organizuojamos ekskursijos, rengiamos
išvykos po apylinkės lankytinas vietas, domimasi krašto praeitimi, padavimais.
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Duokiškio mokyklos*
Irena Janukėnienė, Rima Vigėlienė

Duokiškio pradinukai. Viduryje sėdi mokytoja Sofija Juciūtė ir mokyklos vedėjas Juozas Sabalys.
1948 05 21. Iš Onos Molienės (Gražytės) albumo

Pirmieji mokytojai Duõkiškio pradinėje mokykloje 1944 m. rudenį buvo Adolfas
ir Stefa Govedai. Jiems teko mokslo metus pradėti karo nusiaubtoje mokykloje:
„Vietoj gražios, erdvios pradinės mokyklos liko išdaužytais langais, skeveldrų suraižytomis
sienomis pastatas. Antras aukštas smarkiai apgadintas sprogusio sviedinio. Mokykla skendėjo netvarkoje, nes karo metu vokiečiai buvo įsirengę arklidę. Sunkios mokytojų buities
sąlygos. Į pagalbą mokytojams atėjo tėvų komitetas, kurio pirmininku buvo Vladas Prūsas. Bendromis pastangomis buvo išvalytas ir suremontuotas mokyklos pastatas, mokykla
aprūpinta kuru. Tuo metu čia mokėsi 40 mokinių, veikė 4 skyriai.“1
1946 m. mokytojai A. ir S. Govedai išvyko dirbti į Panemunºlį. Vietoje jų
Duokiškio pradinėje mokykloje pradėjo dirbti Juozas Sabalys ir Pranas Janukėnas.
1949 m. pradedama kurti septynmetė mokykla, rugsėjo mėnesį atidaroma
V klasė. Duokiškio septynmetės mokyklos direktoriumi buvo paskirtas J. Sabalys.
Mokykloje dirbo mokytojos: S. Juciūtė ir E. Šiupinytė (su pradinėmis klasėmis),
Janina Matiukaitė, Sofija Mikalkėnaitė.
1950–1952 m.mokyklai vadovavo Kazimieras Giriūnas. Mokytojų kolektyvą
1950 m. papildė Irena Raišytė (Janukėnienė), Bronė Diržytė, 1951 m. – Petras * Apie Duokiškio mokyklą iki 1940 m. žr. J. Šedžio straipsnį Pradžios mokyklos Kamajų valsčiuje
Subačius ir Filomena Šiupelytė. 1952 m.
1919–1939 metais, p. 560.
išleidžiama pirmoji septintokų laida – 1 Duokiškio kultūros centro archyvas (toliau – DKCA).
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Duokiškio šeštokai
ir ketvirtokai su
mokytoja Irena
Raišyte. Pirmoje
eilėje iš deš. 4-a
būsima Vilniaus
universiteto docentė
Ona Gražytė.
1950 m.
Iš O. Molienės
(Gražytės) albumo

32 mokiniai. Žymesni tos laidos mokyklos auklėtiniai: aktorius Ferdinandas Jakšys,
technologijos mokslų daktaras Algimantas Juodelė, veterinarijos gydytojas Antanas
Lapinskas.
1952–1954 m. mokyklos direktorius – Algimantas Rudokas. Mokytojų kolektyvą sudarė devyni mokytojai: A. Rudokas, Aldona Čypaitė, Bronė Diržytė, Genė
Dručiūnaitė, Sofija Gimžauskaitė, Pranas Janukėnas, Janina Matiukaitė, Aleksandra
Nikonovaitė, Irena Raišytė. Mokykloje buvo plėtojama meninė saviveikla, mokytojai
artimai bendravo su apylinkių jaunimu, buvo rengiami pasirodymai kaimuose.
Rajono spartakiadoje mokiniai iškovojo pirmąsias vietas tarp septynmečių mokyklų.
Mokyklos sportininkus treniravo P. Janukėnas ir A. Rudokas.
1954–1955 mokslo metais mokyklos direktoriumi pradėjo dirbti P. Janukėnas.
Direktoriaus pastangomis buvo stiprinama mokyklos medžiaginė bazė, atliekami
remonto darbai, gerinamos mokytojų buities sąlygos. Mokytojai siekė įgyti pedagoginį išsilavinimą: mokėsi Šiaulių pedagoginio instituto neakivaizdiniame skyriuje.
1956–1957 mokslo metais mokykloje pradėjo dirbti iš Krýlių atvykę mokytojai Petras ir Genė Kišūnai, G. Sabulytė, D. Šeškutė, J. Lukštaraupis. Mokytojo
J. Lukštaraupio dėka pagyvėjo praktinių darbų dėstymas.
Nuo 1957–1958 mokslo metų Duokiškio mokykla jau priauganti vidurinė.
Mokykloje fiziką ir matematiką pradėjo dėstyti Anelė Paškevičiūtė, vokiečių kalbą – Eleonora Pinkevičiūtė. E. Pinkevičiūtės dėka sustiprėjo mokinių vokiečių
kalbos žinios. Už gerą darbą mokytoja buvo apdovanota `Švietimo profsąjungos
garbės raštu. Vėliau E. Pinkevičiūtė dirbo mokymo dalies vedėja.
1958–1959 mokslo metais Duokiškio vidurinėje mokykloje pradėjo dirbti fizikas
Juozas Augulis, chemikas N. Zaveckas, po metų – matematikė Milda Didelytė,
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Duokiškio septintokų laida su mokytojais. Iš kairės: 1-oje eilėje (sėdi) – Janina Matiukaitė
(lietuvių kalbos mokytoja), Bronė Diržytė (vokiečių kalbos ir biologijos mokytoja), Aleksandra
Nikonovaitė (rusų kalbos mokytoja), Valerija Pučinskaitė (atstovė iš Kamajų vidurinės
mokyklos), Algimantas Rudokas (mokyklos direktorius ir rusų kalbos mokytojas), Irena Raišytė
(klasės auklėtoja, istorijos, fizikos ir fizinio lavinimo mokytoja), Pranas Janukėnas (matematikos,
rusų kalbos ir fizinio lavinimo mokytojas), Genovaitė Dručiūnaitė (geografijos mokytoja),
Sofija Gimžauskienė (pradinių klasių mokytoja), Sofija Juciūtė (pradinių klasių mokytoja); 2-oje
(mergaičių) eilėje – Danutė Skarelytė, Sofija Jagminaitė, Ona Gražytė, Vanda Pečiūraitė, Valė
Vienažinskytė, Veronika Baltakytė, Regina Grižaitė, Elena Dabregaitė, Ona Majauskaitė, Vanda
Sakalauskaitė, Aldona Ordaitė, Izolina Kepalaitė; 3-oje (berniukų) eilėje – Gintautas Žilys,
Algimantas Merkys, Vladas Dulkė, Vytautas Kepalas, Kazys Baltakys, Antanas Vizbaras, Juozas
Indrašius, Algimantas Kubiliūnas. 1953 m. Iš O. Molienės (Gražytės) albumo

iš Krylių septynmetės mokyklos persikėlę mokytojai Petras ir Zuzana Subačiai.
Z. Subačienė dėstė lietuvių kalbą vyresnėms klasėms. Mokyklai vadovavo direktorius J. Augulis ir mokymo dalies vedėjas P. Subačius. Mokykloje veikė sporto,
dramos, literatų, matematikų būreliai.
1960 m. Duokiškio vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
Direktorių J. Augulį paskyrus rajono švietimo skyriaus inspektoriumi, mokyklos
direktoriumi nuo 1960 m. antrosios pusės dirbo P. Subačius, mokymo dalies vedėja – M. Dulkienė (Didelytė).
1962–1963 mokslo metais mokymo dalies vedėja dirbo Irena Janukėnienė.
1963–1964 mokslo metais mokyklai vadovavo Aldona Jočytė, 1964–1966 metais –
Stasys Vasiliauskas. Šiuo laikotarpiu, sumažėjus mokinių skaičiui, panaikinamas
pradinės mokyklos komplektas, ūkvedžio ir sekretorės etatai. Dėl to pasunkėjo
mokyklos vadovo darbas.
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Duokiškio septynmetės mokyklos pradinių klasių mokytojas Petras Kišūnas su mokiniais.
Iš kairės: 1-oje eilėje – Regina Alubeckaitė, Irena Balbataitė, Elena Žilytė, Regina Dulkytė,
Dangira Žvirblytė, Ona Dabregaitė; 2-oje eilėje – Gražina Vigėlytė, Zita Bagdonaitė, Petras
Kišūnas, Zita Pranskūnaitė, Rima Laucytė, Irena Rimkutė; 3-ioje eilėje – Danguolė Šukytė,
Irena Merkytė, Arvydas Didžgalvis, Virgilijus Kvedaras, Virginijus Balaišis, Jonas Šeržintas,
Stasys Okas, Viktoras Petuškinas, Antanas Šeržintas, Vitalijus Petuškinas, Vytautas Bagdonas,
Danutė Butkytė, Danguolė Girgždytė. Iš DKCA

1966–1971 m. mokyklos direktore dirbo M. Dulkienė, pavaduotoja – I. Janukėnienė. 1967–1968 mokslo metais Duokiškio vidurinėje mokykloje dirbo 6 mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 5 mokytojai – nebaigtą aukštąjį, 3 mokytojai –
specialųjį vidurinį išsilavinimą. Mokykloje veikė 28 vietų bendrabutis, mokiniams
maitinti ir medžiaginei paramai 1967 m. skirta 1390 rb. Medžiaginę paramą teikė
Duokiškio ir Gegužės pirmosios kolūkiai. 1968–1969 mokslo metais mokykloje veikė
būreliai: kraštotyrininkų (vadovė I. Janukėnienė), literatų (vadovė S. Ivanauskienė),
dramos (vadovė J. Kvedarienė), tautinių šokių (vadovė E. Pinkevičiūtė), choras
(vadovas A. Sapka), sporto-turizmo (vadovė I. Lapinskienė), aviamodelistų (vadovas P. Subačius), Raudonojo Kryžiaus (vadovas P. Janukėnas). Gerų rezultatų
rajono varžybose pasiekė aviamodelistai.
1969–1970 mokslo metais mokykloje dirbo 13 mokytojų: Milda Dulkienė
(mokyklos direktorė), Irena Janukėnienė (direktorės pavaduotoja), Genė Kišūnienė
(užklasinio darbo organizatorė), Eleonora Pinkevičiūtė (vokiečių k. mokytoja),
Zuzana Subačienė (lietuvių k. mokytoja), Petras Subačius (rusų k., fizikos mokytojas), Pranas Janukėnas (matematikos mokytojas), Sofija Ivanauskienė (lietuvių
k. mokytoja), Jadvyga Kvedarienė (rusų k. mokytoja), Genė Šukienė (geografijos,
gamtos mokytoja), Irena Lapinskienė (fizinio lavinimo, chemijos mokytoja), Rima
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Budrienė (I–III klasių mokytoja), Petras Kišūnas (II–IV klasių mokytojas). Be pamokų, mokykloje būta aktyvios užklasinės veiklos: kraštotyrininkų surinkta medžiaga
buvo eksponuojama rajono parodoje ir pelnė garbės raštą, mokytojo P. Janukėno
vadovaujami turistų būrelio nariai rajoniniame sąskrydyje jaunių grupėje iškovojo
II vietą, mokytoja E. Pinkevičiūtė mokinių tautinių šokių kolektyvą parengė rajono
dainų šventei, aukštesnių klasių mokiniai dalyvavo Vaižganto 100-ųjų gimimo
metinių minėjime Male¤šiuose.
1970 m. mokyklą baigė paskutinė abiturientų laida. 1969–1970 mokslo metais
mokykla nesurinko IX klasės. Rajono švietimo skyrius priėmė sprendimą Duokiškio
vidurinę mokyklą 1970 m. rudenį reorganizuoti į aštuonmetę. XI klasės mokiniai
perėjo mokytis į Kamajų vidurinę mokyklą.
Duokiškio vidurinės mokyklos abiturientų laidos
Metai

Baigė abiturientų

1960

18

1961

15

1962

13

1963

16

1964

10

1965

15

1966

14

1967

10

1968

17

1969

17

1970
Iš viso

15
160

1971–1981 m. Duokiškio aštuonmetei mokyklai vadovavo Genė Kišūnienė
(Žemaitienė), direktorės pavaduotoja mokymo reikalams dirbo I. Janukėnienė (iki
panaikinant etatą 1976 m.). Keitėsi mokytojų kolektyvas: pradinukus pradėjo mokyti
Vanda Tūskaitė ir Gražina Žukauskienė, mokyklos sportininkams ėmė vadovauti Vanda Mėliūnaitė, dirbo Sofija Ivanauskienė (dėstė lietuvių k.), M. Rimšaitė,
S. Kvedarienė.
1973 m. vasario 2 d. iškilmingai buvo atidarytas naujas mokyklos pastatas.
Mokyklą atidarymui ruošė ir mokytojo P. Janukėno vadovaujami aukštesniųjų
klasių mokiniai: sumontavo suolus, iš senosios mokyklos pergabeno dirbtuvių
ir kabinetų įrenginius, vaizdinę medžiagą. Naujose patalpose įsikūrusią mokyklą
aplankė švietimo ministras Mečislovas Gedvilas.
1973 m. gegužės 2 d. į paskutinę kelionę buvo palydėtas mokytojas Petras
Kišūnas, mokyklai atidavęs 43 savo gyvenimo metus (iš jų – 17 metų Duokiškyje).
Beveik visą laiką mokytojas dirbo su pradinių klasių mokiniais, atkakliai siekė
mokiniams suteikti kuo daugiau žinių, įdiegti dvasinių vertybių. Amžinojo poilsio
mokytojas P. Kišūnas atgulė Duokiškio miestelio kapinėse.
Aktyvi mokytojos I. Janukėnienės vadovaujamų kraštotyrininkų veikla paskatino Duokiškyje 1975 m. liepos 28–29 d. surengti respublikinius mokytojų krašto657
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Duokiškio aštuonmetės mokyklos mokytojai (iš dešinės): Irena Janukėnienė, Sofija Ivanauskienė,
Eleonora Masiulienė, Gražina Kišūnaitė, mokyklos direktorė Genė Kišūnienė, Pranas Janukėnas,
Jadvyga Kvedarienė, Milda Dulkienė, Genovaitė Šukienė. 1974 m. Iš DKCA

tyrininkų kursus. Kursų dalyviai (vadovė – M. Krasauskienė) surinko medžiagos
apie melioruojamas sodybas, amatus, valgius, liaudies mediciną, papročius, užrašė
tautosakos, surašė vietovardžius.
Duokiškio aštuonmetės mokyklos mokytojai aktyviai dalyvavo Duokiškio
miestelio kultūriniame gyvenime. Antai į 1975 m. naujai susikūrusį šokių kolektyvą įsijungė mokytojai: S. Ivanauskienė, M. Dulkienė, G. Kišūnienė, P. Janukėnas,
G. Žukauskienė, moterų vokaliniame ansamblyje dainavo mokytojos: G. Šukienė,
J. Kvedarienė, S. Kvedarienė, M. Dulkienė, G. Kišūnienė, G. Žukauskienė, M. Rimšaitė
(ansamblio vadovė). Rajono ansamblių apžiūroje duokiškėnų ansamblis pelnė II vietą.
Duokiškio aštuonmetė mokykla rajono mastu pasižymėjo užklasine veikla:
mokyklos turistų būrelis (vadovai – mokytojai P. Janukėnas ir G. Žukauskienė)
rajono varžybose iškovojo I vietą, mokyklos choras (vadovė – mokytoja J. Kvedarienė) rajono dainų šventėje pelnė II vietą, sanitarinių postų varžybose sėkmingai
pasirodė mokytojos M. Dulkienės vadovaujami mokiniai.
1980 m. į pensiją išėjo aktyvi visuomenininkė, mokyklos direktorė Genė
Kišūnienė (Žemaitienė). Jos nepriekaištingas darbas buvo įvertintas LTSR Aukščiausios Tarybos Garbės raštu. Mokyklos direktore paskirta už kraštotyrinę veiklą
ne vieną pagyrimo raštą pelniusi, buvusi direktorės pavaduotoja I. Janukėnienė.
1981–1982 ir 1982–1983 mokslo metais mokykloje dirbo: I. Janukėnienė (direktorė, istorijos mokytoja), M. Dulkienė (profesinės grupės pirmininkė, matematikos
mokytoja), Janina Saulytė (pedagogų tarybos sekretorė, lietuvių k. ir literatūros
mokytoja), Gražina Žukauskienė (pionierių vadovė, pradinių klasių mokytoja),
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P. Janukėnas (fizikos, fizinio lavinimo, darbų mokytojas), Jadvyga Kvedarienė
(rusų k., muzikos, piešimo mokytoja), Genė Šukienė (biologijos, geografijos, chemijos mokytoja), E. Masiulienė (Pinkevičiūtė) (vokiečių k. mokytoja).
Duokiškio aštuonmetės (devynmetės) mokyklos
mažieji abiturientai (1971–1983)
Metai

Baigė mokyklą

1971

15

1972

16

1973

13

1974

8

1975

9

1976

15

1977

10

1978

9

1979

9

1980

12

1981

8

1982

6

1983
Iš viso

5
135

Duokiškio pagrindinei mokyklai 1985–1990 m. vadovavo Violeta Aleknienė
(Kepalaitė), 1990–1993 m. – Virginijus Kazanavičius, 1993–1996 m. – Olegas Dolgovas. Direktoriaus pavaduotojomis mokomajam-ugdomajam darbui 1987–1992 m.
dirbo Dalia Gražienė (Kazlaitė), 1992–1994 m. – Daiva Šinkūnienė. 1994 m. šis
etatas buvo panaikintas.
Mokyklos direktore pradėjus dirbti V. Aleknienei, suaktyvėjo mokinių komiteto darbas. Mokyklos kolektyvas rengė minėjimus, mitingus, ekskursijas, sporto
varžybas. Mokiniai pabuvojo Vílniuje, Tråkuose, Pi»čiupiuose, Kaunê, Zarasuosê,
Ignalínos nacionaliniame parke, liaudies meistro Valuntos sodyboje. Jaunieji mokyklos kraštotyrininkai organizavo liaudies menininko K. Paunksnio 80-ųjų gimimo metinių minėjimą, surengė meistro drožinių parodą, dramos būrelio ir
choro dalyviai parengė meninę programą. Vasaros atostogų metu mokiniai rinko
vaistažoles, dalyvavo kaimo viešųjų erdvių apželdinimo darbuose, dirbo mokyklos
darže. Tradicija tapo pavasario šventės, kurių metu buvo keliami inkilai, rengiamos
puokščių ir margučių parodos, ridenami margučiai.
1987–1996 m. laikotarpis mokyklai buvo sudėtingas. Prasidėjus Atgimimui
formuluojami nauji mokymosi ir darbo tikslai. Pasikeitė mokyklos medžiaginė
būklė: 1993 m. kolūkį perorganizavus į bendrovę buvo uždaryta valgykla ir
neliko galimybių maitinti vaikus. Šiuo laikotarpiu mokykloje dirbo: Gražina Žukauskienė, Jadvyga Kvedarienė, Dalia Umarienė (visos su pradinėmis klasėmis),
Genė Žemaitienė (lietuvių k., dailė, 1992 m. išėjo į pensiją), Jadvyga Kvedarienė
(rusų k.), Diana Laškova (Deksnienė) (rusų k.), Loreta Spaičytė (rusų k., geografija, vokiečių k.), Irena Janukėnienė (istorija, vokiečių k.), Dalia Gražienė (istorija),
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Duokiškio pagrindinės mokyklos mokytojai (iš kairės): sėdi – Violeta Kepalaitė, Virginijus
Kazanavičius, Milda Dulkienė, Genė Šukienė, Irena Janukėnienė; stovi – Jadvyga Kvedarienė ir
Gražina Žukauskienė. Iš DKCA

Milda Dulkienė (matematika, 1994 m. išėjo į pensiją), Genė Šukienė (geografija,
1990 m. išėjo į pensiją), Jadvyga Kvedarienė (muzika, dailė), Dalia Barzdonienė
(muzika, dailė), Olegas Dolgovas (biologija, chemija), Lina Rimkienė (fizika), Jolita
Baltrūnienė (fizika), Stefa Žukauskaitė (tikyba), Bronius Baltrūnas (tikyba), Vilma
Steputaitienė (tikyba), Vida Vikonytė (etika), J. Siderkevičiūtė (etika), V. Kazanavičius (kūno kultūra, darbai), Pranas Janukėnas (darbai), Daiva Šinkūnienė (kūno
kultūra), Audrius Rinkevičius (kūno
kultūra), J. Barzdonis (darbai).
Dėl mažo mokinių skaičiaus (visoje mokykloje 32–40 mokinių) klasės
buvo jungtinės, todėl mokymą teko
diferencijuoti, o tai labai apsunkino
mokytojų darbą. Kartu mokėsi ir sutrikusio intelekto vaikai. Mokymo procese
pedagogai siekė ugdyti mokinių sąmoningumą, pilietiškumą, kūrybiškumą.
Mokytojai kėlė kvalifikaciją kursuose.
Mokytoja D. Gražienė pirmoji atestavosi vyr. mokytojo kategorijai, mokytoja
J. Kvedarienė – lietuvių k. mokytojo
kategorijai, mokytoja I. Janukėnienė – Susitikimas su poetu Danu Kairiu Duokiškio
pradinėje mokykloje. 2003 02 06 Iš DKCA
vokiečių k. mokytojo kategorijai.
660

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Duokiškio pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai prie knygnešio J. Balbatos kapo Minčiūnų k.
kapinaitėse Knygnešio dienos proga. 2006 03 16. Danutės Vigėlienės nuotr.

Duokiškio pagrindinėje mokykloje vyko užklasinis darbas. Lietuvių kalbos
mokytojos organizavo rašytojų minėjimus:
Antanas Strazdas – baudžiauninkų dainius, V. Mykolaičio-Putino 100-osios gimimo metinės,
J. Tumo-Vaižganto 125-osios gimimo metinės, Maironio 130-osios gimimo metinės, Mus
likimas kaip žolę išrovė (egzodo poetams B. Brazdžioniui, J. Aisčiui, K. Bradūnui
ir kt. skirtas minėjimas).
Nenuilstanti kraštotyrininkė mokytoja I. Janukėnienė su mokiniais rinko
medžiagą kaimų istorijoms. Mokykloje 1990 m. buvo įkurtas tautodailininkui
Kazimierui Paunksniui skirtas muziejus.
Mokiniai rengė susitikimus su Utenos r. Vilùčių k. mokiniais, dalyvavo
rajono ir mokyklos sporto renginiuose, kartu su mokytojais organizavo Vėlinių,
Motinos dienos, Velykų, Užgavėnių, Kalėdų šventes, šauniausio moksleivio rinkimus. Istorines viktorinas apie Lietuvos istoriją, valdovų dinastijas rengė istorijos
mokytoja D. Gražienė.
Duokiškio mokykla pagrindinės mokyklos statusą turėjo iki 2001 m. Dėl mažo
mokinių skaičiaus buvo reorganizuota į pradinę mokyklą, kuri gyvavo iki 2009 m.
rugsėjo mėn. Duokiškio pagrindinę (devynmetę) mokyklą baigė: po 7 mokinius –
1987 ir 1991 m., po 6 – 1984 ir 1985 m., 5 – 1988 m., po 4 – 1990 ir 1996 m., 3 –
1994 m., po 2 – 1992, 1993 ir 1995 m. 1986 ir 1989 m. baigiamųjų klasių nebuvo.
2001–2003 m. Duokiškio pradinė mokykla priklausė Rokiškio savivaldybės švietimo skyriui, o nuo 2004 m. rugsėjo mėn. tapo Kamajų Antano Strazdo
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Atsisveikinimas su nuo 1907 m. veikusia Duokiškio mokykla. 2009 m.

gimnazijos Duokiškio skyriumi. Mokykloje buvo du jungtinių klasių komplektai,
mokėsi apie 20 mokinių. Dirbo trys mokytojos: Gražina Žukauskienė, Zita Šivickienė ir Rima Vigėlienė. 2003–2004 mokslo metais mokytoją Z. Šivickienę pakeitė
po motinystės atostogų grįžusi Dalia Umarienė. Mokytoja D. Umarienė dirbo tik
vienerius metus. Ją pakeitė mokytoja Jūra Juknienė. Pradinėje mokykloje veikė
vaikų kūrybiškumą ugdantys būreliai, buvo rengiamos įvairios šventės, popietės,
pavasarį mokslo baigimo proga organizuojamos išvykos.
2009 m. Duokiškio pradinė mokykla buvo uždaryta.
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Salų bendrojo lavinimo mokykla
Vincas Kriaučiūnas

Salosê 4 skyrių pradinė mokykla buvo atidaryta 1919 m. Iš pradžių
ji veikė Salÿ dvaro rūmuose, vėliau
perkelta į buvusį dvaro kumetyną prie
ūkinio kiemo. Mokykla užėmė du kambarius klasėms, be jų, buvo drabužinė
ir nedidelė salė. Mokytojai vaikščiodavo
pro paradines duris ties kolonomis, o
mokiniai – pro galines pastato duris.
Pirmieji mokytojai buvo Matas
Tylas (mokyklos vedėjas) ir Viktorija
Obelevičiūtė. V. Obelevičiūtė 1935 m.
buvo iškelta į Sv¸dasus ir ten išdirbo
iki pensijos.
Kai M. Tylas 1925 m. buvo
perkeltas į Duõkiškį, mokyklos vedėja paskirta mokytoja V. Obelevičiūtė, Salų pradžios mokykla, pastatyta 1937 m.
mokytoju paskirtas Petras Pumputis. Iš Stepono Bagdono albumo
1928 m. mokytoją P. Pumputį pakeitė
Antanas Tamošiūnas. 1934 m. vietoje kitur perkelto A. Tamošiūno mokytoja dirbo
Ona Vilkaitė. Ji susirgo džiova ir mirė.
1935 m. į Salas atvyko mokytojai Antanas ir Valerija Kapickai. A. Kapickas buvo paskirtas mokyklos vedėju, jo žmona – mokytoja. Jie 1940 m. išsikėlė
į Júodupę. 1940–1941 m. mokyklos vedėju dirbo Jonas Muralis, jo žmona Adelė
Muralienė – mokytoja. Jų šeima 1941 m. buvo ištremta į Sibirą.
Mokyklą lankė apie 100 mokinių. Mokėsi tikybos, lietuvių kalbos, aritmetikos, istorijos, geografijos, gamtos pažinimo ir kitų dalykų.
1936 m. buvo pradėtas statyti Salų pradinės mokyklos pastatas. Lėšų statybai skyrė valstybė. Mokyklos statyba labai rūpinosi vedėjas A. Kapickas. Daug
talkininkavo moksleivių tėvai. Jie nemokamai vežė statybines medžiagas, dirbo
įvairius statybos darbus. Mokykla pastatyta karkasinė, medinė. Pirmame aukšte
buvo 4 klasės ir mokytojų kambarys. Išėmus sieną tarp dviejų klasių, pasidarydavo salė. Antrame aukšte įrengti butai mokytojams. Į naujas patalpas mokykla
persikėlė 1937 m. rudenį.
Naujoje mokykloje buvo 4 klasių komplektai: du I–IV skyrių, vienas V ir
vienas VI. Joje jau dirbo 4 mokytojai. Be vedėjo A. Kapicko ir jo žmonos, mokytojavo Bronė Susnienė (nuo 1937 m.) ir Valerija Grigaliūnaitė (kunigo sesuo),
vėliau Elena Grumbinienė.
Mokyklos vedėjas A. Kapickas buvo gabus organizatorius ir visuomenininkas.
Jis įsteigė saviveiklinį teatrą, organizavo pasirodymus moksleiviams ir visuomenei.
už tai žmonių buvo mylimas ir gerbiamas. Vedėjo A. Kapicko pastangomis nauja
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Salų pradžios mokyklos mokiniai su mokyklos vedėju Jonu Grižu (sėdi viduryje). 1948 m.
Iš Salų bibliotekos archyvo (toliau – SBA)

Mokytoja Jadvyga Motiejūnaitė su auklėtiniais. 1952 m. Iš SBA

mokykla buvo aprūpinta suolais, stalais, kėdėmis, spintomis ir kitu inventoriumi,
gauta daug mokymo priemonių, knygų. Mokykla buvo pavyzdingai sutvarkyta,
mokytojams sudarytos geros darbo, o mokiniams – mokymosi sąlygos.
1941 m. mokytojais pradėjo dirbti Antanas Žilinskas su žmona. Išbuvo iki
vokiečių okupacijos pabaigos. Jie Guči¿nuose pasistatė namus, kuriuose vėliau
buvo kolūkio Už taiką raštinė.
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Pirma diena mokykloje – pirmokėliai su savo mokytoja Stefa Labakojiene. 1966 09 01.
Iš V. Kriaučiūno „Salos: prie žydrojo Dviragio“

Pirmaklasiai su mokytoja Gene Gavėniene. 1969 m. Iš V Kriaučiūno „Salos: prie žydrojo Dviragio“

1941–1944 m. mokyklos vedėju dirbo Balys Kazanavičius, o jo žmona Marytė
Kazanavičienė – mokytoja. Po karo jie išsikėlė į Ramôgalą. Vietoje jų mokyklos
vedėju įsidarbino Juozas Valenta, o mokytoja – Agota Valentienė, o dar vėliau
mokyklos vedėju dirbo Jonas Grižas (miręs 1948 m. gruodžio mėn.).
Karo pabaigoje ne tik Žemės ūkio, bet ir bendrojo lavinimo mokyklos
patalpose buvo įsikūrusi rusų karo lauko ligoninė. Kariškiai daug mokyklos in665
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ventoriaus suniokojo. Todėl po karo mokykla darbą pradėjo
labai sunkiomis sąlygomis.
1949 m. pradinė mokykla buvo pertvarkyta į Salų septynmetę mokyklą. Pirmoji septynmetės mokyklos direktorė
Stefa Čižiūnienė (Stukaitė) dirbo vienerius mokslo metus.
Tais metais veikė 4 klasės: trys I–IV klasės ir atidaryta V
klasė. Mokykloje mokėsi 157 mokiniai: I klasėje – 24, II – 23,
III – 34, IV – 40, V – 36.
Buvęs mokytojas Danielius Čižiūnas prisiminė sunkią
to meto mokyklos medžiaginę būklę:

Lietuvos valsčiai

Ilgametis Salų
bendrojo lavinimo

„Mokiniams pakako tik mokyklinių suolų. Be jų, klasėse dar stovėjo mokyklos direktorius
4 stalai ir 4 taburetės. Penkta taburetė buvo mokyklos koridoriuje, (1965–1990) Jonas
ant jos laikytas vandens bakelis. Mokykloje buvo dvi spintos: ge- Augulis. Iš Irenos
resnėje – valytojos drabužiai, kitoje – apie 200 mokyklos bibliotekos Augulienės albumo
knygų. Mokykloje tuo metu nebuvo mokytojų kambario. Kai rajono
švietimo skyrius pareikalavo jį įrengti, į mokyklos patalpas įneštas iš lauko po liepomis
stovėjęs senas suolas su atrama, atgabentas malkinėje rastas senas stalas su kryžiokais.
Trūko ir vaizdinių mokymo priemonių. Mokytojai savo jėgomis pradėjo jas gaminti,
kaupti. Buvo tvarkoma sporto aikštelė, pradėta rengti geografinė aikštelė.“
1950–1953 m. mokyklos direktore dirbo Kristina Kandroškaitė, 1953–1958 m. –
Genė Šeinauskaitė, 1958–1964 m. – Danutė Saulienė (Kregždaitė).
1959 m. mokykla perorganizuota į aštuonmetę. 1959–1960 mokslo metais
mokykloje mokėsi 147 mokiniai. Aštuntą klasę lankė 17 mokinių.
1964 m. pastatytas trijų klasių priestatas, mokyklos darbo sąlygos pagerėjo.
Jau buvo sukaupta nemažai mokymo priemonių, įsigyta baldų, kito inventoriaus.
1964–1965 m. mokyklai vadovavo direktorė Ona Raugaitė. Po jos net 25 metus (1965–1990) mokyklos direktoriumi dirbo matematikas Jonas Augulis. Jam
vadovaujant turtėjo mokomieji kabinetai, buvo plėtojama meno saviveikla, sportas.
1965 m. įsteigtas mokytojų kraštotyros būrelis (vadovas Vytautas Vanagas) pradėjo
kaupti kraštotyrinę medžiagą apie Salas.
1974–1975 m. mokykloje įkurti pradinių klasių, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir meno, rusų, vokiečių kalbų
kabinetai.
1989 m., uždarius Salų žemės ūkio kadrų kvalifikacijos kėlimo mokyklą, į
jos vietą Salų dvaro rūmuose persikėlė devynmetė mokykla.
1990–1995 m. Salų devynmetės (pagrindinės) mokyklos direktoriumi dirbo
Aloyzas Bagdonavičius, 1995–2003 m. – Zita Jančienė (Kepalaitė). 2002–2003 mokslo metais Salų pagrindinėje mokykloje mokėsi tik 34 moksleiviai. Tais metais tai
buvo pati mažiausia pagrindinė mokykla Rokiškio rajone. Todėl 2003 m. Salų
pagrindinė mokykla buvo uždaryta.
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Salų žemesnioji žemės ūkio mokykla
ir technikumas*
Alvina Dagytė

Į Salÿ žemės ūkio mokyklą atėjau mokytis 1945 m. Tai buvo laikotarpis, kada
jau buvo griaunamos susiklosčiusios per ketvirtį amžiaus jos puikios, išpuoselėtos
tradicijos. Apie jas girdėjau iš kitų, kurie čia mokėsi anksčiau. Šios mokyklos
reikšmę galima geriau suprasti mūsų valstybės istorijos fone. Nėra žinoma, kada
ir kaip mūsų valsčiuje pradėta valstiečių vaikus mokyti rašto. Tačiau šiokią tokią
išvadą galima padaryti iš to, kad 1822 m. Ignotas Morikonis, Salų dvaro savininkas, paaukojo 12 000 rublių Salų, Kamajÿ, Svėdasÿ ir Aleksandravºlės valsčių
kasai įsteigti. Jis nurodė, kad iš 5 proc. kapitalo turi būti išlaikoma vaistinė, felčeris ir mokomi baudžiauninkų vaikai, draudžiami valstiečių gyvuliai nuo kritimo
ir trobesiai nuo gaisro. Tikriausiai tai buvo pirmas paminėjimas apie valstiečių
vaikų švietimą.
Iki 1905 m. privačios lietuviškos mokyklos Rusijos caro valdžios buvo
draudžiamos. 1907 m. leidinio Skardas antrame numeryje buvo rašoma, kad Salų
apylinkėje, Guči¿nų kaime, valstiečiai patys organizavo mokyklą. Sąlygos buvo
tokios: kas mėnesį nuo vaiko reikėjo mokėti po 25 kapeikas ir duoti mokytojui
išlaikymą. Patalpų mokyklai ir gyvenamos vietos mokytojui nebuvo. Todėl kiekvienas mokantis savo vaiką turėjo duoti vienai dienai būstą ir išlaikymą mokytojui
bei vietą vaikų mokymui. Mokytojui tekdavo dirbti su 25-iais vaikais net ir visai
tam netinkamomis sąlygomis.
1907 m. Salų apylinkėje, Vaitk¿nų kaime, Adomo Trumpicko name, valdžia
įsteigė pradinę mokyklą. Šeimininkui už patalpų nuomą mokėjo 100 rb per metus.
Mokykloje buvo mokoma rusų kalbos, istorijos, aritmetikos, geografijos, gamtos
pažinimo, dainavimo, piešimo. Visi dalykai buvo dėstomi rusiškai. Mokiniai turėjo
gerai mokėti carų ir jų dinastijos atstovų biografijas. Ir tik tikybą kunigas dėstė
lietuvių kalba. Vaitkūnų pradinėje mokykloje mokėsi 50–60 labai įvairaus amžiaus
moksleivių, net ir 19 metų. Į pamokas jie susirinkdavo tik tuomet, kai gyvulius
uždarydavo į tvartus. Seniausieji apylinkės gyventojai sakydavo, kad prieš Pirmąjį
pasaulinį karą Salų parapijoje buvusios dar trys pradinės mokyklėlės. J. TumoVaižganto padedamas jas įsteigė Salų parapijos klebonas Feliksas Bublys. Apie
šias mokyklas neliko duomenų, ir tai suprantama, nes carinei valdžiai parapinės
mokyklos buvo labai nepageidaujamos kaip tautiškumo šaltinis.
Vaitkūnų mokykla 1919 m. buvo perkelta į Salas. Tuo metu ji jau buvo
4 skyrių pradinė mokykla.
Toliau įvyko tai, ko labai laukta, trokšta ir kas kartais atrodė nereali svajonė – Lietuvos nepriklausomybė nuo carinės Rusijos. Šalyje gyvenimas įgijo kitą
prasmę, tačiau istorinės aplinkybės buvo sudėtingos. 1919 m. gruodžio 15 d.
buvo išvaryti paskutiniai bermontininkai, savanoriai dar kovojo su bolševikais,
o Lietuvos sostinę okupavo lenkai.
Nepaisydama visų sunkumų, Lietuvos * Straipsnis parengtas remiantis Vinco Kriaučiūno
knyga Salos: prie žydrojo Dviragio, 2009.
vyriausybė suplanavo ir vykdė labai
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didelę šalies ekonomikos kėlimo programą. Jai įgyvendinti buvo reikalingas ne
paklusnus dvarui, užguitas valstietis, o laisvas sąmoningas ūkininkas. Tam reikėjo organizuoti ūkininkų profesinį mokymą. Kaimo žmonių noras mokytis buvo
didžiulis. Salose jau 1920 m. pradėjo veikti namų ruošos mokykla, kurioje dėstyti ir bendro lavinimo dalykai, ir namų ruoša. Ši mokykla turėjo 12 kambarių
centriniuose dvaro rūmuose. Patalpos buvo suremontuotos Švietimo ministerijos
lėšomis. Tuo pat metu Kamajų valsčiaus taryba ir Rokiškio apskrities valdyba
prašė Žemės ūkio departamentą įkurti Salose žemės ūkio mokyklą. Šį prašymą
Žemės ūkio departamentas patenkino ir 1923 m. balandžio 16 d. parašė Žemės
reformos valdybai tokio turinio raštą:
„Nuo 1924 m. rudens Žemės ūkio departamentas steigia Salų dvare žemesniąją žemės
ūkio mokyklą, kiek kitokio tipo nei dabartinės mokyklos,– būtent, pirma klasė bus bendra
berniukų ir mergaičių, antroje gi klasėje mergaitės vietoj nekurių dalykų, privalomų
berniukams, turės namų ruošos dalykus.“
Tačiau Salose buvo įsteigta ne nauja, o perkelta iš Antålieptės žemės ūkio
mokykla, kuri 1922 m. jau buvo išleidusi pirmą laidą. Šiai sujungtai įstaigai buvo
perduotas Salų dvaro centras – 94,56 ha žemės su pastatais. Kita dvaro žemė
reformos metu buvo išdalinta mažažemiams valstiečiams ir savanoriams, kurie
įkūrė Dava¤niškio ir Želmenÿ kaimus.
Valstybės planai buvo dideli ir kilnūs. Tačiau vykdyti juos buvo sunku dėl
lėšų stokos. Tą liudija ir tai, kad 1921 m. vasario 24 d. Žemės ūkio departamentas
raštu kreipėsi į buvusią dar Antalieptėje mokyklą: „Mokykla gali laikyti tik vieną
bendrųjų dalykų mokytoją, gi vedėjas turi pats dėstyti visus specialiuosius dalykus.“
Tik vėliau, kai Salų žemesniosios žemės ūkio mokyklos (toliau – Salų ŽŽŪM)
mokomasis ūkis išsiplėtė ir net pradėjo gauti pajamų, atsirado galimybė sudaryti
tinkamą pedagogų personalą iš etatinių ir laisvai samdomų mokytojų, priimti
reikalingus ūkiui darbininkus ir žmones padieniam darbui.
1925 m. mokomajame ūkyje buvo tik 4 melžiamosios karvės, 3 telyčios,
vienas Danijos žalųjų veislės bulius. Toks buvo gyvasis inventorius. Gerų veislinių
gyvulių nebuvo, ūkinius pastatus reikėjo remontuoti, trūko mokymo priemonių
ir reikiamų įrenginių. Nebuvo nei arklių, nei technikos. Laimei, mokyklos pedagogai mąstė ūkiškai, o šalies vadovai – valstybiškai: jie padėjo materialiai, ir
mokykla palyginti per trumpą laiką tapo žemės ūkio kultūros centru. Jau 1925 m.
buvo įvesta 6 laukų sėjomaina, o 1930 m. ūkio žemė buvo suskirstyta į 9 sėjomainos laukus. Žemė buvo dirbama arkliais, laukai rūpestingai prižiūrimi, gerai
tręšiami, derliai – dideli. Pagal javų derlingumą Salų ŽŽŪM turėjo antrą vietą
šalyje.
Lietuvos Žemės ūkio departamentas nuolat tikrino žemės ūkio mokyklas.
1936 m. inspektorius V. Bortkevičius savo pranešime apie Salų ŽŽŪM parašė:
„Visi mokytojai dirba sumaniai ir atsidėję, mokykloje tvarka gera, mokiniai drausmingi
ir gerai paruošti. Mokyklos vedėjas visus mokytojus aukštai vertina.“
Iki 1925 m. į Salų ŽŽŪM buvo priimami vaikai, baigę pradinės mokyklos
4 klases. Tačiau nuo kitų metų priėmė paauglius, ne jaunesnius kaip 15 metų,
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ir vyresnio amžiaus jaunimą. Mokslo metai prasidėdavo nuo spalio mėnesio, nes
ūkininkų vaikai rugsėjo mėnesį dar padėdavo tėvų ūkyje nuimti derlių ir pasėti
žiemkenčius. Tuomet žemės ūkio produktai Lietuvoje buvo pigūs ir valstiečiai
nebuvo suinteresuoti labai didinti savo ūkių produkciją, todėl turtingesniems Salų
ŽŽŪM buvo mažiau patraukli negu jau tuomet veikusios lietuviškos gimnazijos.
Tačiau padėtis greit kito – ėmė sparčiai plėstis prekyba su Vakarų šalimis ir
žemės ūkio produkcija iš Lietuvos turėjo didelį pasisekimą. Be to, 1926 m. išėjo
naujas įstatymas, pagal kurį baigusieji žemesniąsias žemės ūkio mokyklas galėjo
be egzaminų įstoti į aukštesniąsias žemės ūkio mokyklas, kuriose specializacija
buvo siauresnė – agronomija, gyvulininkystė, pienininkystė, daržininkystė, sodininkystė ir visi bendro lavinimo dalykai. Tuomet norinčių mokytis Salų ŽŽŪM
labai padaugėjo. O namų ruošos skyrius visą laiką buvo vienodai reikalingas.
Greta bendro lavinimosi mergaitės mokėsi gaminti maistą, ruošti maisto atsargas
žiemai, konservuoti daržoves, austi, siūti, megzti ir atlikti kitus namų darbus.
Tai buvo tikras sužadėtinių rengimas. Merginos, baigusios šią mokyklą, buvo
labiausiai pageidaujamos. Senutės sakydavo: „Bernuži, jei nori geros šeimynos, tai
rėžk sparnus aplink Salas, gal ir surasi.“
Mokslas Salų ŽŽŪM truko dvejus metus ir buvo nemokamas. Atvykusiems
mokytis iš tolimesnių kaimų ir kitų apskričių buvo bendrabutis, už kurį reikėjo
mokėti 25 litus už pusę metų, o vėliau, kai pagerėjo ūkio reikalai, šis mokestis
buvo sumažintas iki 30 litų per metus. Moksleiviai, kurių tėvai turėjo ne daugiau
kaip 10 ha žemės, ir neturtingų tėvų vaikai, kurie gerai mokėsi, irgi buvo atleidžiami nuo mokesčio už bendrabutį. Būta ir kitų lengvatų. Juk valstietis turėjo
pinigų, jeigu pardavė savo ūkio produktus. Maitinimas mokyklos valgykloje kainavo
15–20 litų per mėnesį. Tad jeigu pritrūkdavo pinigų, galima buvo vietoj pinigų
už tą sumą pristatyti produktų: 2 kg riebalų (sviesto ar lašinių), 2 kg kvietinių
miltų, 2 kg kruopų, neatsimenu, kiek bulvių, ruginių miltų ir daržovių ir dar
7 litai pinigais. Virtuvės šeimininkę moksleiviai vadino Motinėle. Ji buvo labai
rūpestinga ir skaniai gamino maistą. Kasdien jai padėdavo dvi samdomos moterys
ir dvi budinčios mergaitės. O vandens iš šulinio atnešdavo moksleiviai berniukai.
Manau, tai buvo gerai apgalvota, labai patogi tokių mokyklų darbo sankloda.
Drausmė mokykloje buvo labai griežta. Vėliau Salų technikume dirbęs Vincas
Kriaučiūnas apie tai rašė:
„Moksleiviams buvo griežtai draudžiama rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, be rimtos pateisinamos priežasties berniukams lankytis mergaičių, o mergaitėms berniukų bendrabučiuose,
be atskiro leidimo ir nedalyvaujant mokytojui lankytis ne moksleivių pasilinksminimuose,
keiktis, berniukams be leidimo auginti ilgus plaukus, o mergaitėms – sukti plaukus ir
dažytis. Buvo reikalaujama dėvėti uniforminę kepurę, o mergaitėms ir uniforminę suknelę. Reikėjo būtinai sveikintis su mokytojais ir kitais tarnautojais vieną kartą per dieną,
o esant kartu su pašaliniais asmenimis – kiekvieną kartą susitikus. Buvo reikalaujama
laikytis švaros, ne rečiau kaip kas dvi savaites eiti į pirtį, laiku kirptis plaukus ir skustis
barzdą, būti su švaria ir tvarkinga apranga, nelaikyti rankų kišenėse, visur ir visada
būti mandagiam, kalbantis su mokytojais būtinai atsistoti. Po 22 val., o vasarą sutemus
buvo draudžiama išeiti iš bendrabučio.“
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Salų ŽŽŪM mokiniai ir mokytojai mokyklos parke mini Vilniaus dieną (spalio 9 d.).
1935 10 09 Iš Salų bibliotekos archyvo (toliau – SBA)

Dienotvarkė mokiniams buvo tokia: 6 val. – kėlimasis; 7–8 val. – pusryčiai;
8–13 val. – pamokos; 13–15 val. – pietų pertrauka (pietūs, laisvalaikis); 15–17 val. –
pratybos; 17–18:30 val. – laisvalaikis; 18:30–19 val. – vakarienė; 19–22 val. – pamokų
ruoša; 22–6 val. – naktinis poilsis.
Iš tarpukario Žemės ūkio ministerijos metraščio:
„Ūkiai mokykloms reikalingi mokinių pratyboms atlikti. Čia mokiniai susipažįsta su žemės
ūkio darbų vykdymu ir gyvulių priežiūra. Ūkiai mokykloms yra kaip ir mokymo priemonė,
kuri palengvina mokiniams išmokti dirbti ūkio darbus ir administruoti ūkius. Drauge
ūkiai yra kultūriniai centrai, kuriuose auginami veisliniai gyvuliai. Apylinkės ūkininkai
čia gali įsigyti gyvulių prieauglio ir kultūrinių augalų sėklų, pasinaudoti reproduktoriais
ir javų valomosiomis mašinomis.“
Tuomet buvo džiaugiamasi kiekviena naujove. 1933 m. Salose buvo įvestas
elektros apšvietimas, deja, ne visai parai, jis buvo tik vakarais ir rytais žiemą,
kai dar tamsu, o vasarą elektrinė nedirbo.
Gerai tvarkomas mokyklos mokomasis ūkis darė didelę teigiamą įtaką apylinkės ūkininkams – jie geriau ūkininkavo ir turėjo daugiau žinių. Apie 1930 m.
mokyklos ūkyje buvo naudojami arkliniai padargai ir mašinos. Buvo arklinė grūdų
sėjamoji, javų kertamoji, šienapjovė, bulviakasė, motorinė javų kuliamoji, dobilų
kuliamoji ir grūdų valymo mašinos. Nuo 1930 m. su javų kuliamąja mašina dirbo
nuolatinis darbininkas. Jis iškuldavo ir mokyklos, ir visos apylinkės ūkių javus
ir sėklinius dobilus. Esant reikalui buvo priimami padieniam darbui gyventojai
iš aplinkinių kaimų. 1937–1938 m. ūkyje dirbo 3 etatiniai lauko darbininkai,
2 gyvulių šėrikai, 1 melžėjas, 1 račius. Jie visi buvo labai stropūs, pareigingi ir
sąžiningi darbuotojai.
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Salų ŽŽŪM mokytojai (iš kairės): sėdi – kunigas Jonas Gudonis, Izabelė Jackevičiūtė, mokyklos
vedėjas Viktoras Juozapavičius, Teodora Vasiliauskaitė; stovi – Juozas Šleiva, raštininkas Aleksas
Vaičikonis, Jonas Miežutavičius, Antanas Andrašius, ūkvedys Bronius Paurys. 1935–1936 mokslo
metai. Iš SBA

Salų ŽŽŪM mokytojai tvarko pašarinius runkelius (iš kairės): raštininkas Aleksas Vaičikonis,
Petras Asminavičius, Ona Beresnevičiūtė, Eulalija Žirgulevičiūtė, Elena Motiekaitytė, Joana
Didžgalvytė. 1937 m. Iš Broniaus Čižiūno albumo
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1937 m. pabaigoje Salų ŽŽŪM ūkis jau turėjo 26 melžiamas karves, 1 bulių ir 16 galvijų prieauglio – iš viso
43 galvijus, 4 veislines kiaules ir 2 kuilius, 8 darbinius arklius.
Galvijai buvo danų žalųjų, kiaulės – jorkšyrų iš Anglijos,
vištos – leghornų veislės. 1937 m. mokyklos pajamos buvo
30 794,41 lito. Iš jų 28 307,91 Lt – iš ūkio, 2486,50 Lt – iš
mokyklos. Tais metais pagal mokyklos ir ūkio pajamų rodiklį
Salų ŽŽŪM atiteko pirma vieta tarp šalies analogiškų mokyklų.
Salų ŽŽŪM auklėtiniai daug mokėsi. Ir berniukams, ir
mergaitėms buvo dėstomi šie dalykai: tikyba, lietuvių kalba,
aritmetika, istorija, geografija, pagrindinės žinios iš chemijos Ilgametis Salų ŽŽŪM
ir fizikos, gyvulininkystė su pagrindinėmis žiniomis apie vedėjas Viktoras
gyvūnus, pienininkystė, paukštininkystė, sodininkystė su pa- Juozapavičius. Iš SBA
grindinėmis žiniomis apie augalus, daržininkystė, bitininkystė,
kooperacija, pedagogika, higiena, dainos, kūno kultūra. Tik berniukai mokėsi dar 4
dalykų: žemdirbystės, matavimo ir statybos, žemės ūkio ekonomikos, žemės ūkio
sąskaitybos ir statistikos bei žemės ūkio teisės. Tik mergaitėms buvo dėstoma:
namų ūkio sąskaityba, virimas ir maisto produktai, kepimas, konservavimas, tvarka
ir skalbimas, rankdarbiai ir siuvinėjimas, audimas. Be to, kasdien dvi valandos –
praktinių darbų. Nuolat tobulėjo metodika ir didėjo reikalavimai. Įtampos būta
didelės. Greta to moksleiviai labai domėjosi visuomenine veikla, kultūriniu lavinimu
ir prasmingu poilsiu. Kalbant apie tai, reikia grįžti į XX a. pradžią.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Salosê veikė blaivybės ir kitos lietuviškos organizacijos. 1910–1914 m. Guči¿nuose darbavosi Vydūno jaunimo būrelis, kuris
platino Vydūno raštus. Šios veiklos įkvėpėjas buvo Duokiškyje gyvenęs Pranas
Indriūnas. Jo pusbroliai Petras ir Antanas Trumpickai gyveno Salose. Jie trise šį
būrelį pavertė Lietuvos jaunimo sąjungos skyriumi. 1927 m. Salose blaivininkų
draugijai priklausė 91 narys, pavasarininkų – 131 narys. 1933 m. apylinkėje veikė
keletas organizacijų: Lietuvos jaunimo sąjungos skyrius, šaulių būrys, pavasarininkų kuopelė, žemės ūkio mokyklos skautų draugovė. Lietuvos jaunimo sąjungos
devizas buvo: Švieskis ir šviesk. Jos nariai dažnai suruošdavo įdomias paskaitas,
į kurias susirinkdavo daug žmonių iš Salų ir aplinkinių kaimų. Žemės ūkio
mokyklos pedagogai ir jų mokiniai aktyviai dalyvaudavo šios sąjungos veikloje
ruošiant įvairius renginius. Būta labai gerų idėjų. 1933 m. susirinkime nutarta
įsteigti klausimų-patarimų biurą, kuris nemokamai teiktų įvairius patarimus ir
net patarnavimus apylinkės gyventojams ir ūkininkams. Vienam viešam vakarui
Jaunimo sąjungos nariai pastatė spektaklį – S. Čiurlionienės-Kymantaitės dramą Aušros sūnūs. 1932 m. jų buvo organizuotas jaunuomenės teismas, kuriame
dalyvavo daugiau kaip 200 žmonių. Šis teismas vyko ne todėl, kad apylinkėje
jaunuoliai retkarčiais netinkamai pasielgdavo. Svarbiausia todėl, kad tuomet geros
valios jaunimas buvo labai veržlus kuriant valstybės ekonomiką ir atskirų asmenų
abejingumas buvo nepriimtinas.
Mokyklos auklėtiniai ruošėsi ūkininkauti. Tačiau jų polėkių būta daug platesnių – jie norėjo kurti kitokį kaimą negu tas, kuriame gyveno jų tėvai carinės
Rusijos okupacijos metais. Todėl jie noriai jungėsi į jaunųjų ūkininkų būrelį, kuris
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Salų ŽŽŪM 1940 m. berniukų laida. Pirmoje eilėje vidury sėdi mokyklos vedėjas Justinas
Gedminas (šviesiu kostiumu). Paskutinėje eilėje pirmas iš kairės stovi būsimas poetas Paulius
Širvys. Iš SBA

Konservavimo pratybos. Pirmoje eilėje (iš dešinės) 4-as mokyklos vedėjas Jurgis Sklėrius,
5-a mokytoja Julija Vizbaraitė. Apie 1942–1943 m. Iš SBA
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Salų ŽŽŪM 1945 m. laida. Antroje eilėje (iš kairės): 1-as būsimas akademikas Alfonsas
Merkys, 3-ias–9-as mokytojai – Antanas Andrašius, Julija Vilienė, Aleksandra Tuminienė,
mokyklos vedėjas Juozas Šleiva, Paulina Vaitiekūnaitė, Bronė Čiurlytė, Alfonsas Morkvėnas.
Iš SBA

turėjo daug sekcijų. Pavyzdžiui, meno ir literatūros sekcija rūpinosi kultūriniu
gyvenimu ne tik mokykloje, bet ir visoje apylinkėje. Organizuota daug pažintinių
išvykų į Lietuvos botanikos ir zoologijos sodus, muziejus, žirgynus, Lietuvos žemės
ūkio akademiją. Siekiant kaupti patirtį būdavo priimama svečių iš kitur apžiūrėti
laukų, gyvulių, daržų ir sodo.
Ilgametis Salų ŽŽŪM pedagogas, muzikos mokytojas Antanas Andrašius
suorganizavo gausų jaunimo būrelį, kuris dirbo didelį labai svarbų ir įdomų
kultūrinį darbą. A. Andrašiaus pastangomis susikūrė trisdešimties žmonių styginis orkestras, choras ir dramos būrelis. Verta paminėti, kad tai buvo ne pirmas
jaunimo orkestras Salose.
Feodalinėje Europoje buvo tendencija prie karalių rūmų ir didikų dvaruose
turėti teatrą, orkestrą, chorą. Neatsiliko ir Salų dvaro savininkai Morikoniai. XIX a.
pradžioje čia veikė muzikos mokykla-orkestras. Jam vadovavo Salų bažnyčios
vargonininkas Jurgelionis. Į šią mokyklą priimdavo gabius muzikai valstiečių
vaikus. Patys gabiausieji vaikai gaudavo visą išlaikymą ir stipendiją – 3 rublius
per metus. Vaikus mokė groti styginiais ir pučiamaisiais instrumentais, dainuoti
chore keturiais balsais. Vaikų choras ir orkestras dalyvavo bažnytinėse apeigose,
koncertavo Salų ir kituose dvaruose. Pats Jurgelionis turėjo mokyti vaikus skaityti ir rašyti, deja, lenkiškai, nes patys Morikoniai buvo sulenkėję. Ar ši muzikos
mokykla buvo tik bajoriško prestižo reikalas, ar tai gal ir kilnus noras ieškoti
liaudyje talentų ir išvesti juos į platų meno kelią? Nėra duomenų apie tų vaikų
likimus. Tačiau žinoma, kad Morikoniai ryžtingai dalyvavo valstiečių sukilimuose
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1831 ir 1863 m., žinoma, kad tokia mokykla buvo – taigi to ir neužmirškim. Dėl
susiklosčiusių istorinių aplinkybių ir nesklandumų Salų dvare ši mokykla-orkestras
nustojo veikti 1831 m.
Salų ŽŽŪM klestėjimas baigėsi atėjus bolševikmečiui 1940 m. birželio 15 d.
Iš karto buvo panaikintos visos jaunimo organizacijos. Vietoj jų atsirado viena –
komjaunimo organizacija, kuriai priklausė 16 narių. Visi jie buvo iš Salų apylinkės
kaimų. Dabar mokyklos raštinėje kabėjo J. Stalino portretas. Iš Salų išvyko ŽŽŪM
vedėjas J. Gedminas ir keli dėstytojai. 1941 m. birželio 14 d. į Sibirą išvežti Salų
ŽŽŪM du mokytojai – Feliksas Grumbinas ir Antanas Vienažinskis, Salų pradinės mokyklos vedėjas Jonas Muralis. Iš viso tą dieną iš Salų apylinkės išvežta
19 žmonių, iš jų 8 nepilnamečiai vaikai. Nerimas dėl ateities buvo didelis, o
pasipriešinimas – menkas. Naktį iš raštinės išneštas Stalino portretas į parką ir
apterštas žmogaus išmatomis. Tuoj atvažiavo saugumiečiai, bet niekas nieko neišdavė. Pirmieji tremtiniai dar buvo pakeliui į Sibirą, kai birželio 22 d. prasidėjo
hitlerinės Vokietijos karas su stalinine Rusija.
Salų žemesniosios žemės ūkio mokyklos mokytojų abėcėlinis sąrašas
Vardas ir pavardė

Kuriais metais dirbo

Antanas Andrašius

1931–1939

Elina Asminavičienė (Motiekaitytė)

1937–1940

Petras Asminavičius

1937–1941

Marija Bagdanskytė

1941–1945

Justinas Banaitis

1921–1923

Jonas Bertašius

1928–1932

Antanas Bichnevičius

1940–1941

Juzefa Budreikaitė

1931–1932

Antanas Čeičys

1924–1927

Kazys Černius

1941–1944

Bronė Čiurlytė

1944–1947

Joana Didžgalvytė

1937–1940

Vincas Galvonas

1939–1940

Ona Galvonienė (Bučinskaitė)

1938–1940

Karolina Garbauskaitė

1930–1931

Pastabos

Mokyklos vedėjas 1940–1941 m.
Mokyklos vedėjas (Antalieptėje)

Mokyklos vedėjas

Justinas Gedminas

1936–1940

Mokyklos vedėjas

Mykolas Grigaliūnas

1938–1940
1941–1944

Kunigas

Ona Grinkevičienė (Beresnevičiūtė)

1936–1940

Feliksas Grumbinas

1937–1941

Tremtinys, 1956–1963 m. dirbo
dėstytoju technikume

Jonas Gudonis

1929–1938

Kunigas

Povilas Ignatavičius

1946–1950

Mokyklos vedėjas, iki 1953 m.
dirbo technikumo direktoriumi

Vincas Jankauskas

1947–1950

Iki 1952 m. dirbo technikume

Viktoras Juozapavičius

1927–1936

Mokyklos vedėjas

Janina Jurkštaitė

1944–1947

Juozas Kanapeckas

1921–1923

Antalieptėje
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(tęsinys)
Vardas ir pavardė

Kuriais metais dirbo

P. Kulikauskaitė

1925–1926

Pastabos

Mečius Kviklys

1921–1924

Antalieptėje

Petras Lebedys

1945–1946

Mokyklos vedėjas, 1954–1962 m.
dirbo technikume

Elena Mickienė

1924–1929

Ona Miežutavičienė (Rataiskytė)

1938–1944

Jonas Miežutavičius

1935–1944

Jonas Mikulionis

1937–1940

Alfonsas Morkvėnas

1944–1950

Iki 1952 m. dirbo technikume

A. Novodničinaitė

1920–1920

Antalieptėje

Viktorija Obolevičiūtė

1924–1926

Dirbo Salų pradžios mokykloje

Juozas Petrulis

1924–1928

Juozas Pranaitis

1947–1951

Vincas Prušinskas

1940–1944

Išvežtas į Sibirą 1951 m.

Petras Purauskas

1924–1929

J. Rondomonskaitė

1926–1928

Elena Sabalytė

1936–1937

Skirmantienė

1941–1944

Jurgis Sklėrius

1941–1944

Smilgevičienė

1937–1938

Stasė Sutkevičiūtė

1936–1937

R. Šadeikaitė

1932–1933

Emilė Ševelinskaitė

1923–1924

Juozas Šleiva

1931–1937
1944–1950

Mokyklos vedėjas 1944–1945 m.,
iki 1951 m. dirbo technikume

Izabelė Šleivienė (Jackevičiūtė)

1933–1936
1944–1950

Iki 1951 m. dirbo technikume

Elena Tallat-Kelpšaitė

1929–1931

Kunigas

Mokyklos vedėjas

Matas Tylas

1924–1925

Dirbo Salų pradžios mokykloje

Algirdas Tuminas

1945–1950

Iki 1951 m. dirbo technikume

Aleksandra Tuminienė (Didžgalvytė)

1944–1950

Iki 1951 m. dirbo technikume

Marija Urbanavičiūtė

1931–1933

Cezaris Vaičikonis

1943–1944

Paulina Vaitiekūnaitė

1944–1947

Dionizas Vaitkevičius

1920–1924

Kunigas

Feliksas Vaitkevičius

1920–1924

Mokyklos vedėjas 1920–1921 m.
(Antalieptėje) ir 1923–1924 m.

Teodora Vasiliauskaitė

1933–1936

Antanas Vienažinskis

1940–1941

Julija Vilienė

1944–1947

Juozas Vilys

1944–1945

Julija Vizbaraitė

1941–1944

Eulalija Žirgulevičiūtė

1936–1938

Politinis kalinys

676

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Karo metais, 1941–1944 m., Salų ŽŽŪM darbas vyko tokia tvarka, kuri
buvo susiklosčiusi nepriklausomos Lietuvos laikais. Tačiau sunkumų būta daug,
nes pinigai buvo menkaverčiai, kilo nerimas dėl mokyklos ateities. Tik prasidėjus
karui apylinkėje sušaudyti trys pirmojo sovietmečio aktyvistai. Paskui padėtis
lyg aprimo, bet neilgam. 1944 m. liepos 22 d. į Salas įėjo sovietinė armija. Žemės ūkio ir pradinės mokyklų patalpas užėmė karo ligoninė, kurios darbuotojai
nusiaubė klases, kabinetus, sugadino per ilgus metus surinktą inventorių, mokomąsias priemones, specialiąją literatūrą. O kai karo ligoninė išsikėlė, liko daug
rūpesčių – reikėjo sutvarkyti patalpas ir paruošti jas naujiems mokslo metams,
kurie prasidėjo visu mėnesiu vėliau – nuo lapkričio 1 d. Ar kas nors tada nujautė, kad prasidėjo Salų ŽŽŪM saulėlydis? Per visą savo veiklos laikotarpį nuo
1920 m. ji puikiai atliko savo uždavinį – paruošė apie 1000 jaunuolių ir merginų
ūkininkavimui. Paskutiniai treji metai mokyklai buvo sunkiausi. Apylinkėje siautėjo okupantai ir jų talkininkai – stribai. Moksleiviai nerimavo dėl savo tėvų ir
jų ūkių, nes žmonės iš kaimų buvo tremiami į Sibirą. Prasidėjo ginkluotas partizanų pasipriešinimas. 1945 m. birželio 22 d. Guči¿nų kaime įvyko mūšis tarp
partizanų ir sovietų kariuomenės bei stribų. Stribai sudegino Petro Trumpicko
namą ir ūkinius pastatus. Partizanas Povilauskas iš Pukniÿ kaimo šioje nelygioje
kovoje susisprogdino granata kartu užmušdamas ir kelis stribus. Kaimo gyventojai
pasakojo, kad po mūšio kareiviai ir stribai nušovė kiaulę, išvirė ir šventė pergalę.
Žuvusius partizanus dviem arkliais nuvežė į Kamajus. Kiek aukų buvo iš abiejų
pusių – nežinoma. Sudegintos sodybos šeimininkas ir jo žmona buvo areštuoti.
Nugalėtojai padarė kratą pas kaimyną, paėmė surastus pinigus, apavą ir kitus
daiktus, kurių jiems prireikė. Tai vienas iš daugelio tuometinių įvykių. Okupantų
prievarta ir žudynės būdingos visam pokariui.
1947 m. Salų ŽŽŪM išleido paskutinių savo auklėtinių laidą. Tačiau mokykla
nebuvo visiškai uždaryta. Joje iki 1950 m. ruošti gyvulininkystės brigadininkai,
veterinarijos sanitarai, statybos brigadininkai. Jų mokymas buvo vieneri mokslo
metai. 1951 m. ši mokykla buvo reorganizuota į žemės ūkio technikumą. Pirmą
vasarą moksleiviams buvo labai sunku, jie ir mokėsi, ir dirbo visus žemės ūkio
darbus, kasė durpes žiemai. Specialybės vadovėlių lietuvių kalba nebuvo. Todėl
dėstomą medžiagą reikėjo versti iš rusų kalbos. Vakarais dirbta prie žvakių.
Kai kuriems moksleiviams buvo ypač sunku, nes jie turėjo slėpti, kad jų tėvai
išvežti į Sibirą ar sušaudyti stribų. Jiems namai buvo technikumas. O technikumo pirmojo direktoriaus būta tikro nevykėlio. Jam tik ir rūpėjo, kad moksleiviai
gerai žinotų, kas buvo Stalino motina. Tuo tarpu technikume buvo labai daug
problemų – ūkinių, metodinių ir kitų. Bet tai jam nerūpėjo. Keitėsi dėstytojai.
Tais metais vieną spalio rytą moksleiviai pamatė, kad rūmus apsupa kareiviai.
Netrukus paaiškėjo, kad jie atvyko išvežti dėstytojo Juozo Pranaičio į Sibirą. Tuoj
susirinko susijaudinę saliečiai su maisto produktais tolimai Pranaičių kelionei. Jis
buvo geras specialistas ir grįžęs iš Sibiro dėstė Lietuvos veterinarijos akademijoje.
Tuomet Lietuvoje vyko 1949 m. prasidėjusi kolektyvizacija. Ji buvo vykdoma
įvairiais metodais, kartais labai žiauriais. Į kaimą atvažiuodavo apskrities ir valsčiaus darbuotojai su būriu ginkluotų stribų, sušaukdavo susirinkimą ir liepdavo
visiems rašyti pareiškimus dėl įstojimo į kolūkį, primindavo ir Sibirą. Būdavo, kad
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ir per naktį neišleisdavo iš susirinkimo. Kitur žiemą per šalčius prieštaraujančius
valstiečius stribai išvesdavo į lauką, papildavo ant žemės vandens ir sodindavo
juos į šąlantį klaną, grasindavo sušaudyti. Taip buvo vykdomas 1947 m. gegužės
21 d. VKP(b) nutarimas, kad reikią padėti vargingiems valstiečiams ir sujungti
juos į kolūkius.
O jau tada buvo aišku, kad kolūkinė žemės ūkio sankloda neefektyvi. Už
darbadienį duodavo 200 g grūdų. Gyvuliams trūkdavo pašarų, todėl pavasarį,
kai dar nežaliuoja ganyklos, ne visi gyvuliai atsikeldavo dėl nusilpimo. Karves
tekdavo melžti į dubenėlius, o iš jų pieną pilti į kibirus. Grūdų derliai buvo
maži. Tačiau kino kronika rodė stambiu planu nufilmuotus „laimingus“ valstiečius,
vežančius valstybei pyliavas, ir arklius, sunkiai traukiančius vežimus, prikrautus
grūdų maišų. O vežimų virtinės priekyje būtinai plevėsavo raudona vėliava. Ką
užaugindavo, tą ir atiduodavo. Tėvai patardavo savo vaikams bėgti iš kolūkio.
Pati situacija varė jaunimą iš gimtųjų namų kur nors, kad tik iš kolūkio. Technikumo įkūrimo metais buvo sunku surinkti į technikumą reikiamą moksleivių
skaičių, bet po kelių metų, kai kolektyvizacija jau buvo baigta, priimama buvo
pagal konkursą. Pretendentų atsirado po 5–6 žmones į vieną vietą.
1953 m. Salų žemės ūkio technikumo direktoriumi pradėjo dirbti agronomas Jonas Bajoriūnas, griežtas ir atkaklus. Jis pasirūpino, kad rūmuose būtų
elektrinis apšvietimas. Energiją iki 23 val. teikė maža Taraµdžių hidroelektrinė.
Buvo įrengtas centrinis šildymas. Padėtis po truputį gerėjo. Be ūkinių sunkumų,
atsirasdavo kitų problemų. Technikume buvo tik keli komjaunuoliai. Todėl rajono
valdžia reikalavo, kad į komjaunimą stotų daugiau moksleivių. O moksleiviai
laikė komjaunimą okupacine organizacija ir visokiais būdais stengėsi jos išvengti.
Direktoriui J. Bajoriūnui buvo nepriimtina daryti spaudimą moksleiviams, tuo
labiau kad dauguma jų buvo iš kaimų, kur dar vyravo rezistencinės nuotaikos.
1954 m. Salų žemės ūkio technikumas išleido pirmą specialistų laidą. Tų
metų rudenį Rokiškio tarybinio ūkio Petrõšiškio skyrius, turėjęs apie 370 ha, buvo
prijungtas prie Salų technikumo mokomojo ūkio. Ilgainiui ūkyje didėjo laukų kultūrų
derlingumas ir gyvulių produktyvumas. Beveik visi tuomet dirbę dėstytojai turėjo
aukštąjį specialų išsilavinimą. 1956 m. direktorius J. Bajoriūnas priėmė į darbą
grįžusius iš Sibiro tremtinius F. Grumbiną ir A. Namiką. To meto aplinkybėmis
jis pasielgė humaniškai, drąsiai, bet ir rizikingai. Visi dėstytojai dirbo nuoširdžiai.
Jų dėka gerėjo mokymo sąlygos. Moksleivių padedami jie įrengė botanikos ir
chemijos laboratorijas ir 14 įvairių specialybių kabinetų. Direktoriaus pavaduotojas
mokymo reikalams Vincas Kriaučiūnas parašė gyvulininkystės dalyko konspektą,
sudarė zootechnikos specialybės moksleivių praktinio mokymo programą. Žemės
ūkio ministerijos metodinis kabinetas gerai įvertino šiuos darbus ir jie buvo naudojami visuose Lietuvos žemės ūkio technikumuose.
Vasarą mokomajame ūkyje būdavo daug darbo. Agronomijos specialybės
moksleiviai, baigę du kursus, turėjo atlikti praktiką. Jie dirbo visus lauko darbus.
Nuo 8:45 val. iki 18 val., nepiktnaudžiaudami pietų pertrauka, jie nuveikdavo
labai daug ir sąžiningai. 1960 m. derliaus nuėmimo metu, kai jau nukirsti kviečiai
stovėjo gubose, užėjo lietus ir nuolat lijo kelias dienas. Suvežti kviečius buvo
neįmanoma. Po tokio lietaus dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį, kviečiai džiūvo.
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Kita diena – sekmadienis, t. y. nedarbo diena. Tačiau niekieno neraginami moksleiviai suvežė visus kviečius. Tai buvo ne vienintelis atvejis. Esant reikalui, be
jokio paliepimo net labai pavargę jie pasilikdavo laukuose ir dirbdavo kaip sau.
Iš kur toks sąmoningumas, atkaklumas? Ir kaip jį įgyti? O atsakymas vienas – jie
paveldėjo ilgametį tėvų įprotį gerai tvarkyti ūkį.
Rudenį visas technikumo kolektyvas atšvęsdavo derliaus šventes. Visi saviveiklos būreliai, dėstytojų padedami, šiam vakarui paruošdavo programą. Iškilmių stalas buvo dengiamas šeimininkės ir moksleivių pagamintais patiekalais be
alkoholinių gėrimų.
Salų žemės ūkio technikume namų ruoša nebuvo dėstoma kaip atskiras
dalykas, jai skirta kukli reikšmė, ir tai padiktavo sovietmečio ūkio sankloda. Tuoj
po karo paaiškėjo, kad kolektyvizacija bus vykdoma ir Lietuvoje. Kaimo žmonės
prarado norą tobulinti savo ūkį ir tam reikalingas žinias. To meto žmonėms
nebuvo garantuota rytdiena savo tėvynėje, savo sodyboje, tad namų ruoša tapo
lyg atgyvena. O technikumas valstybei buvo reikalinga įstaiga, nes ruošė kadrus
stambiems ūkiams. Ir vis dėlto technikumo merginoms kildavo noras parodyti savo
gebėjimus. 1969 m. zootechnikos specialybės antro kurso moksleivės organizavo
Merginų vakarą ir parengė rankdarbių ir maisto gaminių parodą.
Tarpukaryje Salų ŽŽŪM buvo apylinkės kultūrinis centras. Šią tradiciją
perėmė žemės ūkio technikumo moksleiviai. 1954 m. absolventai įvedė tradiciją –
kasmet Naujųjų metų sutikimo vakarui ketvirtakursiai turi paruošti spektaklį.
Tais metais jie suvaidino A. Vienuolio pjesę Prieblandoje. Ši tradicija tęsėsi iki
pat technikumo uždarymo 1979 m. Paskutinis spektaklis buvo A. Griciaus pjesė
Sėja ir pjūtis. Naujametiniai vakarai vykdavo įdomiai. Gražiai išpuoštoje salėje
stovėjo blizganti eglutė, sienlaikraščiuose – sveikinimai ir linkėjimai. Programą
pradėdavo ketvirtakursiai vaidinimu, paskui prasidėdavo karnavalas, kurį ruošdavo visų kursų moksleiviai. 24 val. vakaro dalyvius sveikindavo technikumo
direktorius. Po to dar buvo Laimės šulinys ir Senio Šalčio dovanos. Švęsta ir
žiemos šventė ant Dvíragio ežero su arklių lenktynėmis, kuriomis saliečiai labai
domėjosi. Užgavėnėms sąmojingi moksleiviai ruošdavo komišką Kanapinio ir
Lašininio pasirodymą.
1958 m. Latvijos Da÷gpilio rajono Bebrínės veterinarijos technikumo moksleiviai per Jonines pakvietė Salų technikumo sportininkus į draugiškas krepšinio
ir tinklinio varžybas. Įvyko bendras šeimininkų ir svečių koncertas. Tai buvo
labai nuoširdus priėmimas, iš jo liko labai geri prisiminimai. Kitais, 1959 m., Salų
technikumo kolektyvas pakvietė Bebrinės technikumo delegaciją atšvęsti Joninių
Salose. Šventę suruošė didelėje Dviragio ežero saloje. Tai buvo labai įdomus vakaras prie laužo. Virš ežero skambėjo lietuviškos ir latviškos dainos, tautinių šokių
muzikos ritmai. Šis vakaras įsimintinas ir tuo, kad būtent tada Salose atgaivintas
Joninių šventimas prie laužo ir paparčio žiedo ieškojimas.
Pati įspūdingiausia išvyka į Bebrinę buvo 1960 m. Tai – neužmirštama
naktis prie Joninių laužo su nuostabiomis Lyguo dainomis, liaudies šokiais ir
kitomis pramogomis.
Literatų būrelis ruošdavo disputus, poezijos vakarus. Technikume įvyko keli
tradiciniai poezijos pavasariai. Įvairiais metais Salose lankėsi įžymūs poetai ir
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Salų žemės ūkio technikumo dėstytojai (iš kairės): sėdi – Stefa Matulytė, Birutė Matuzienė,
Aldona Kliučienė, Alfonsa Kavaliūnienė, Stasė Trumpickienė, Vida Tamošiūnienė; stovi –
Aloyzas Bagdonavičius, Janina Tumonytė, Antanas Keraitis, Juozas Beinoris, Vincas Kriaučiūnas,
Vitas Kavaliūnas, Vincas Ražanauskas, Alfonsas Trumpickas, Danielius Čižiūnas, Irena
Lapinskaitė, Kazys Mieldažys. 1969 09 01. Iš SBA

Salų žemės ūkio technikumo moksleiviai šoka „Džigūną“. 1958 m. Iš V. Kriaučiūno „Salos:
prie žydrojo Dviragio“
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Salų žemės ūkio technikumo direktoriai. Iš V. Kriaučiūno „Salos: prie žydrojo Dviragio“:
(iš kairės) Jonas Bajoriūnas, Vincas Kriaučiūnas, Antanas Steponavičius, Aloyzas Bagdonavičius

rašytojai: E. Mieželaitis, A. Venclova, T. Tilvytis, J. Baltušis, A. Baltakis, M. Martinaitis, P. Širvys, A. Maldonis ir kiti.
Kartais sakoma: „Salos – tai Lietuvos užkampis“. Taip – šalies pakraštys ir
atstumas nuo rajono centro nemažas. Tačiau gyvenimas Salose virė, ir to deglas
buvo technikumo dėstytojai. Greta gausios moksleivių saviveiklos jie ir patys
1958 m. suvaidino savo pirmąjį spektaklį – ukrainiečių dramaturgo V. Minko
komediją Neminint pavardžių. Šį ir kitus spektaklius dėstytojai kūrė kolektyviai, be
režisieriaus. Pasisekimas buvo didelis. Kitas dėstytojų vaidinimas įvyko 1959 m.
Tai buvo S. Kymantaitės-Čiurlionienės Pinigėliai. 1967 m. pastatyta A. Vienuolio
pjesė Prieblandoje. 1969 m. į A. Griciaus komediją Buvo buvo, kaip nebuvo vaidinimą žiūrovų susirinko tiek daug, kad ne visi sutilpo į salę. Todėl vaidinimą teko
pakartoti kitą dieną. 1979 m. šis spektaklis atnaujintas, bet atlikėjai buvo kiti.
Be pagrindinio tikslo – gerai mokytis, gerai atlikti praktiką mokomajame
ūkyje, technikumo moksleiviai esant reikalui padėdavo kolūkiams nuimti derlių.
Dalyvavo Rokiškio ir kitų rajonų saviveiklininkų renginiuose ir respublikinėje
dainų šventėje 1965 m. Organizuota daug pažintinių išvykų į Lietuvos miestus, į
Nídą, į kitų buvusios Sovietų Sąjungos respublikų įdomiausius miestus ir kitur.
Dauguma technikumo moksleivių buvo gabūs, darbštūs ir drausmingi. Tačiau
kad visur suspėtų ir praleistų laiką turiningai, reikėjo griežtai laikytis nustatytos
dienotvarkės.
Nuo 1953 m. technikume daug sportuota. Buvusioje nuo senų laikų Salų
dvaro ledainėje be jokių papildomų lėšų viso kolektyvo pastangomis įrengta
sporto salė. Tuomet Rokiškio rajone ji buvo pati didžiausia. O stadionas įrengtas
lauke. Moksleiviai pagal savo polinkį galėjo pasirinkti sporto šaką. Pasiekta gerų
rezultatų ir pirmųjų vietų rungtynėse su kitų rajonų sportininkais, respublikinėse
žemės ūkio technikumų moksleivių spartakiadose ir kituose renginiuose. Fizinis
auklėjimas organizuotas taip, kad absolventai, dirbdami žemės ūkio specialistais,
galėtų vadovauti ir fizinės kultūros kolektyvui kaime.
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Salų žemės ūkio technikumo parengti specialistai
Metai

Zootechnikai

Veterinarijos
felčeriai

Agronomai

Iš viso

1954

28

27

–

55

1955

28

22

–

50

1956

27

24

–

51

1957

28

–

31

59

1958

35

–

–

35

1959

26

–

29

55

1960

29

–

53

82

1961

22

–

70

92

1962

21

–

50

71

1963

17

–

–

17

1964

23

–

41

64

1965

22

–

43

65

1966

20

–

51

71

1967

–

–

50

50

1968

45

–

31

76

1969

39

–

20

59

1970

36

–

46

82

1971

45

–

47

92

1972

38

–

56

94

1973

45

–

41

86

1974

26

–

35

61

1975

48

–

33

81

1976

47

–

37

84

1977

44

–

36

80

1978

57

–

38

95

1979

47

–

47

94

843

73

885

1801*

Iš viso

* Neakivaizdinį skyrių baigė 284 agronomai ir 226 zootechnikai,
t. y. 510 žemės ūkio specialistų (28,3 proc. visų baigusiųjų).
Salų žemės ūkio technikumo ir tarybinio ūkio-technikumo direktoriai
Vardas ir pavardė

Darbo metai

Povilas Ignatavičius

1951 01–1953 03

Jonas Bajoriūnas

1953 03–1957 02

Vincas Kriaučiūnas

1957 02–1970 07

Antanas Steponavičius

1970 07–1974 11

Aloyzas Bagdonavičius

1974 11–1979 07

1979 m. Salų žemės ūkio technikumas buvo reorganizuotas į žemės ūkio
kadrų kvalifikacijos kėlimo mokyklą, kuri 1989 m. buvo uždaryta ir Salų rūmuose
tais metais pradėjo veikti devynmetė mokykla. 2003 m. dėl moksleivių stokos ji
buvo prijungta prie Kamajų vidurinės mokyklos.
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Paskutinį dešimtmetį Salų dvaro rūmuose vyksta išskirtiniai kultūriniai renginiai, tarptautinės kalbotyros konferencijos, Vilniaus dailės akademijos studentų
plenerai. Čia lankosi Kauno styginių kvartetas ir kiti muzikantai.
Dažnai prisimenu Salų ŽŽŪM tradicijas ir vieną labai išmintingą įsimintiną
moksleivių nuostatą. Kai kam ji gali pasirodyti naivi, tačiau joje glūdi didelė prasmė:
„Lipti į medį galima tik basomis arba kojinėmis apautomis kojomis. Naudojant kopėčias
reikia būtinai minkšta medžiaga aprišti tą kopėčių dalį, kuri atsiremia į vaismedį, kad
negadintų medžio žievės. Vaisiai nuo medžių turi būti raškomi rankomis arba specialiu
įrankiu, nelaužiant šakučių. Jokiu būdu medžio negalima purtyti. Nuo to nukenčia ir
medis, ir nukritęs vaisius. Jeigu vaisių derlius lenkia šakas, padėk medžiui – paremk
tokias šakas taip, kad nepakenktų medžiui ir nesulaužytų jo šakų.“
Daug vėliau sužinojau, kad tokie reikalavimai kasmet buvo surašomi sutartyje su sodo derliaus nuomininkais, kurie surinkdavo vaisių derlių ir parduodavo.
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Kamajų krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai
spaudoje (iki 1940 metų)
Parengė Liuda Dagytė

Mokykla, 1909, nr. 12.
Kamajai (Ežerėnų pav.1) Lapkr. 9 d.
š. m. Kamajų „Saulės“ draugija atidarė
mergaičių mokyklą. Tuoj iš pirmos dienos
mergaičių tiek prisirinko, kad vos betelpa
mokyklon. Už šitą tai reikia kamajiškius
pagirti. Turime jau nuo 40 metų ir berniokų
mokyklą. Bet kol buvo mokytojas rusas, tai
žmonės savo vaikų nelabai jon leisdavo,
sako: „A kugi mažyčiai ten rusų mokykloj
veiks?“ 1906 m. mokytojas rusas išsikraustė.
Ilgą laiką buvome visai be mokytojaus.
1907 m. atėjo mokytojas lietuvis – žmogus
geras. Mokykloj vaikų dvigubai pasididino.
Bet šis nežinia dėl ko trumpai (tik pusantrų
metų) gavo būti. Dabar gavome vėl lietuvį.
Mokinių vėl yra apsčiai. Kamajuose yra viena lietuvio krautuvė, tik gaila, kad ten nėra
lietuviškų laikraščių atskirais numeriais.
Lapkričio mėnesį Radžiūnų kaime
pas vieną ūkininką buvo vestuvės. Vienas
vaikinas dailiai padeklamavo keletą eilučių.
Gražus pavyzdys, vertėtų ir kitiems sekti.
V. Kvietkelis

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 51–52.
Kamajai (Ežerėnų pav.). Šiemet ber- Skelbimo apie pirmąjį lietuvišką vakarą
niukų mokyklon atėjo naujas mokytojas p. Kamajuose 1908 m. lapkričio 9 d. faksimilė.
M. Vaikų mokyklą lanko 80. Ir tėvai, ir RKM–45194
mokiniai mokytoju užganėdinti. Šįmet „špitolėj“ klebono rūpesčiu įrengta mergaitėms mokykla. Mokyklą lanko 66 mergaitės. Laikraščių pareina į Kamajus: „L. ūkininko“ – 11 egz., „L. žinių“, „Vilties“ – 3, „Vienybės“ – 4,
„Šaltinio“ – 2, „Kataliko“ – 2, „Žemdirbio“ – 2. Apart to pareina namaža rusiškų laikraščių.
Š–s.

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 4.
Salos (Ukmerg. apskr.). Nuo praėjusių metų balandžio mėn. čia gyvuoja
parapijinis knygynas. Knygų yra nema-

1

Pavietas, iš lenk. powiat (apskritis).
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ža, bet kadangi nėra jokios tvarkos, tai ir neatsiekia savo tikslo. Iš
pradžių, rodos, žmonės labai kibo prie skaitymo ir knygas nešėsi
glėbiais. Bet dabar pasirodė, kad dauguma knygų nesugrąžino.
Jurgio sūnus

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 5.
Salos (Ukmerg. apskr., K. g.2). Gruodžio 7 d. buvo parapijos
maršalkų susirinkimas pasikalbėti apie sutvėrimą Ūkiškojo Ratelio.
Vedėjais buvo išrinkti: J. Rimkus, K. Vilis ir J. Šešelgis.
Jurgio sūnus

Vladas Merkevičius –
Kamajų pradžios
mokyklos vedėjas nuo

Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 8.

1909 m. Iš KSGA
Salos (Ukmerg. apskr., K. g.). † Vasario 11 d. 1909 m. Punkiškių sod. numirė 20 m. vaikinas Kazimieras Rimkus. Nors buvo nedaug mokytas, bet
apšvietimo dirvoje darbavosi gana daug: apart skaitymo ir platinimo laikraščių ir knygelių,
rašinėjo žinutes į lietuvių laikraščius – „Liet. Ūk-ą“ ir „Vil. Žin.“ – po slapyvardžiu „Jurgio
sūnus“. Tebūna tau lengva žemelė!
P-os Kukorius

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 11.
Salos (Ukmerg. apskr.). Taroldžių sodžiaus žmonės laikraščių ir knygų neskaito,
sako – pinigų nėra. Bet pasirodo, kad tik apšvietimo reikalams pinigų trūksta. Štai neseniai
pas vieną ūkininką užvažiavo čigonai pernakvoti. Sužinoję žmonės susirinko pažiūrėti. Tuoj
čigonės pradėjo pranašauti (žinoma, už pinigus) visiems visokias laimes. Kaip bematant
čigonė surinko 6 rb.
Dėl ko čia pinigų netrūksta?
Peklos Kukorius

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 15.
Dokiškis (Ežerėnų ap.). Ir „Šaltinis“ pavojingas. Geriau alus negu laikraštis. Mūsų
klebonas pirmiau platindavo dar nors „Šaltinį“, bet dabar jau ir tą nustojo, nes pamatė,
kad kas pernai skaitė „Šalt.“ ir „Viltį“, tai šiemet jau tvėrėsi „Liet. Ūk-o“ ir „Vil. Žin.“.
Be to, matydamas, kad keikimas per pamokslus „Vil. Žin.“ ir „L. Ū.“ nieko negelbsti,
prasimanė kitaip. Sužinojęs, kad vienas laukininkas išsirašė „L. Ū.“ pardavinėjimui atskirais numeriais, o kitas užsisakė sav, pasišaukė pas save, davė gerai pipirų už skaitymą,
o tam už pardavinėjimą ir platinimą. Sako: „Geriau pardavinėk alų, o ne tokį laikraštį.“
Įdomu. Pernai mūsų klebonėlis taip uoliai kovojo prieš girtuoklybę, o šiemet jau geriau
girtuoklybė negu laikraštis...
Masonas

2

Kauno gubernija
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* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 17.
Salos (Ukmerg. apskr.). Nors klebonas Baublys kas šventadienis ragina žmones skaityti visokius laikraščius ir knygas, bet žmonės nelabai teklauso. Ypač moterys priešingos
laikraščių skaitymui ir visokiais būdais atkalbinėja vyrus, kad tik neužsirašytų laikraščių,
ir neduotų tiems „monelnykams“ tinginiams – laikraščių leidėjams – nei skatiko.
Ilganosis

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 20.
Kamajai (Ežer. pav.). Nuo balandžio mėn. Kamajuose seredomis įvestos arklių mugės. Žmonėms tai labai patogu, nes į artimiausį miestelį, Rokiškį, 17 verstų. Tiktai didelis
mums nepatogumas, tai tolumas pačtos stoties; artimiausia stotis taipgi Rokiškyje, ir už
atvežimą prasto laiško reikia mokėti po 3 kap.
J. N.

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 24.
Salos (Ukmerg. pav.). Nuo praėjusių metų čia gyvuoja parapijinis knygynas. Knygų
buvo už 50 rub. Apsiėmė vesti knygyną klebonas. Bet vedėjas duodamas knygas neužsirašydavo, kas norėjo, tai ėmė, ir dabar pasirodė, kad knygų jau nėra. Ir nors klebonas
ir iš sakyklos pareikalavo, kad suneštų knygas, bet veltui. Tai pamokymas, kad reikia
patiems viskas užžiūrėti.
Peklos Kukorius

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1909, nr. 43.
Kamajai (Ežerėnų pav.). Spalių 18 d. buvo vakaras. Vaidino „Ponas ir mužikai“.
Atlikta gerai ir žmonėms labai patiko. Po vaidinimui vietinio vargonininko vedamas choras
padainavo kelias daineles, paskui buvo šokiai iki 4 val. ryto. Tik per ilgai šoko, nes rytą
kiti net dejavo nuo kadrilių.
Neramus

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1912, nr. 4.
Kamajai (Zarasų pav.). „Blaivybė“. Sausio 15 d. po pamaldų buvo metinis „blaivi
ninkų“ susirinkimas klebonijos namuose.
Išduodant praeitų metų veikimo apyskaitą, „Blaivybės“ skyriaus pirmininkas kun.kamendorius V. Norkus pranešė, jog buvo padaryta keletas susirinkimų su paskaitomis;
klausimas gi apie arbatnamio įkūrimą atidėta tolesniam laikui, nes tuo tarpu trūksta pinigų
ir nėra tam tikslui atsakančios vietos. Kasierius kun. klebonas V. Velžys paaiškino, kad
nuo praeitų metų likę kasoj viršuj 100 rub. Pirmininkas ir kasierius pranešė, kad revizijos
komisija nieko nedariusi. Susirinkime esantis vienas revizijos komisijos narys iš tikrųjų pasiteisino, kad ta komisija nieko nežinanti... Taipogi ir prižiūrėtojai nieko negalėjo susirinkimui
pasakyti, ar prisirašiusieji „Blaivybėn“ pildo savo prižadus, ar ne. Tiktai pirmininkas kun.

686

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

V. Norkus apreiškė, kad vienas „blaivininkas“ Jurgis Grablis baisiai girtuokliaująs,
kartais savo žmonos uždarbį slaptai paėmąs ir prageriąs. Susirinkimas vienbalsiai
nutarė, kaip ir reikėjo, tąjį žmogų išmesti
iš draugijos.
Idant kiekvienas draugijos narys galėtų žinoti, kas yra prisirašęs prie „Blaivybės“, ir kad palengvinus prižiūrėtojams
darbą – daboti, kaip „blaivininkai“ pildo
„blaivystę“, susirinkimas priėmė J. Žliubo
sumanymą, kad valdyba turi „Blaivybės“
draugijos bute iškabinti narių sąrašą.
Buvo da svarstoma, ar verta šiemet
siųsti savo atstovą į visuotiną centralinį
„Blaivybės“ draugijos susirinkimą, kuris
neužilgo bus Kaune. Nutarė, kad „neapsimoka“.
Renkant 1912 metams valdybą, revizijos komisiją ir prižiūrėtojus, į valdybą
pateko: pirmininku – tas pats, būtent kamendorius V. Norkus, jo padėjėju – P. Čepas, sekretoriumi – P. Rašiūnas, kasieriu- Katalikų draugijos „Blaivybė“ Kamajų skyriaus
mi – tas pats, būtent klebonas V. Velžys 1909 m. finansinė ataskaita (faksimilė).
ir valdybos nariu – J. Žliubas. Revizijos RKM–11918
komisijon išrinkti: J. Vilutis, K. Radzevičius
(Kamajų laučas) ir Gr. Ropšytė. Prižiūrėtojai gi dabar tokie: J. Černis (Kamajų seniūnas),
A. Makutėnas, M. Merkis, J. Lašas ir A. Balbata.
Prie Kamajų „Blaivybės“ skyriaus priguli arti 150 narių, o susirinkime dalyvavo
vos tiktai apie 30 žmonių, tarp tų buvo ir keli svečiai. Kodėl gi taip maža? Matai, tą
šventadienį pasitaikė labai šalta, todėl žmonių suvisu nedaug buvo atsilankę į bažnyčią
ir tiktai tą pačią dieną kunigėlis, „Blaivybės“ pirmininkas, pranešė bažnyčioje iš sakyklos,
kad šiandien po pamaldų bus „Blaivybės“ susirinkimas. O šiaip iš anksto apie tai nebuvo
skelbta, taigi dauguma ir negalėjo žinoti, kad tą dieną buvo rengiamas metinis susirinkimas.
Svečias

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1912, nr. 19.
Duokiškis (Ežerėnų pav.). Čia yra pradžios liaudies mokykla, kuri gyvuoja da tik
antri metai. Savo namo neturi. Samdo. Pernei ir šiemet mokykla buvo vieno ūkininko
troboj. Bet šiais metais tas ūkininkas užkalė mokyklos duris ir nebeįleido dėl to, kad jam
nuomos nesumoka. Nuomą už butą buvo nutarę rinkti 2 rub. nuo vaiko, kurie mokyklą
lankys. Nutarimas liko nutarimu.
Daugumas yra beturčių, kurie neišsigali užmokėti ir tų 2 rub. Beturčiai neleidžia
vaikų į mokyklą. Jų vaikai atlieka be mokslo. Mokytoja čia lenkė, nemokanti lietuviškai.
Vaikus mokina rusiškai.
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Daugumui tas nepatinka ir savo vaikus atsiiminėja iš mokyklos, kad jų nesurusintų.
Atėmę iš mokyklos leidžia pas kokias ten davatkas, kurios mokina lietuviškai. Bet kiek
tos davatkėlės gali išmokint, rodo, kad ir tas, kad užaugę vaikai nemoka skaityt daugiau
nieko, kaip tik litaniją ir mišiaunas maldas. Taigi koki yra pas mus mokykla! Ir koki
nauda iš jos. Bet dabar ir ta uždaryta. Mokytoja sėdi be darbo.
Rūtelės Žiedas

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1912, nr. 35.
Duokiškis (Zarasų pav.). Čia yra valdiška dešimtinė žemės. Dabar buvo siūloma
ant tos žemės statyti mokykla.Valdžia duoda medžių, tik reikia juos suvežti, bet žmonės
ir suvežti atsisako. Girdi, kas žemę ars, kaip visi bus mokyti. Tai paprastas tamsuolių
atsakymas.
A. Gr.

* * *
Lietuvos ūkininkas, 1912, nr. 39.
Kamajai (Zarasų pav.). Rugsėjo 8 d. kamajiškiai vos-ne-vos surengė vakarėlį. Vaidinimas atliktas buvo ne visai blogai. Buvo pasakyta eilės, kurios žmonėms labai patiko.
Žmonių buvo nemažai. Žodžiu sakant, vakaras užsibaigė gan puikiai.
Dabar yra rengiamas antras vakarėlis. Leidimas jau gautas. Vaidins dvi komediji:
„Žilė galvon – velnias vuodegon“ ir „Nesipriešink!“, po vaidinimui eilės, paskum šokiai,
skrajojanti krasa ir t. t. Vakarėlis žada būti labai indomus. Meldžiame atsilankyti kuo
skaitlingiausiai.
Čemeryčia

* * *
Jaunimas, 1932, nr. 10.
Salos (Kamajų vls., Rokiškio apskr.). Liepos mėn. 14 d. Salų Ž. Ž. ūkio mokyklos
mokyt. padedant, L. J. Sąjungos Salų skyrius surengė Salose viešą vakarą. Vaidino keturių
veiksmų dramą „Aušros sūnus“. Suvaidino gana gerai. Publikos prisirinko gana daug ir
visi buvo patenkinti veikalu ir tvarka.
Pelnas skiriamas skyriaus reikalams. Taigi tenka linkėti gero pasisekimo tolimesniam
Salų L. J. S-gos skyriaus likimui.
Pagirietis

* * *
Jaunimas, 1933, nr. 1.
Salos (Rokiškio apskr.). 1933 m. sausio 1 d. Salų pradžios mokyklos salėje įvyko
L. J. S-gos Salų skyriaus susirinkimas. Susirinkime dalyvavo visi skyriaus nariai. Kadangi
Jaunimiečiai vietos visuomenėj turi gerą vardą, tai minėtame susirinkime tiek daug buvo
norinčių dalyvauti, kad erdvioj mokyklos salėj netilpo. P. agr. Bertašius skaitė paskaitą
„Jaunimas ir kooperacija“. Savo ilgoj, gražioj ir turiningoj kalboj aiškiai nupiešė Jaunimiečių
ir kooperacijos kilnius ir gražius tikslus ir siekius. Nutarta iškilmingai paminėti Vasario
16 dieną. Buvo daug norinčių įstoti į skyrių.
Dalyvavęs
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Salų pavasarininkų
kuopelės pirmininkė
ūkininkė Bronislava
Dagytė su šokėjų
būreliu. Iš L. Dagytės
archyvo

Salų pavasarininkų kuopelės narės Rokiškyje po koncerto Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos
„Pavasaris“ Rokiškio apskr. konferencijoje. Dešinėje stovi vadovė B. Dagytė. 1934 m.
Iš L. Dagytės archyvo

* * *
Jaunimas, 1933, nr. 2.
Salos (Rokiškio apskr.). Salose beveik nėra tokių namų, kurių nelankytų koks nors
laikraštis. Šioje apylinkėje veikia keletas organizacijų: Liet. Jaunimo S-gos skyrius, šaulių
būrys, pavasarininkų kuopelė ir žemės ūkio mokyklos ribose skautų draugovė. Iš minėtų
organizacijų didžiausiu darbštumu pasižymi L. J. S-gos skyrius. Jaunimiečių veikimu vietos
visuomenė gyvai domisi. Jie dažnai šaukia susirinkimus, kuriuose skaitomos gana įdomios
paskaitos. Paskaitų pasiklausyti prisirenka pilnutėlė erdvi mokyklos salė.
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Po Salų pavasarininkų kuopelės spektaklio „Genovaitė“. Iš L. Dagytės archyvo
Minėtas skyrius turi savo skaityklą ir gerai vedamą chorą. Gerai organizuotas ir
spaudos platinimas.
Vasario 16 d. paminėti rengia viešą vakarą.
P.

* * *
Muzikos barai, 1939, nr. 2.
Kamajai (Rokiškio apskr.). Kamajų parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas A. Bu
rakausko, š. m. sausio mėn. 29 d. Kamajuose parapijos salėj surengė viešą vakarą-koncertą.
Vaidino „Adomo dukteris“. Tolimesnė programa: dainos, solo.
Ypač gerai atliko solo tris daineles: „Oi, kas“ S. Šimkaus, „Ona“ V. Kuprevičiaus
ir „Širdys mergelių“ iš operos „Rigoletto“, kurias dainavo A. Indrašis, jam akomponavo
varg. p. A. Burakauskas. Vyrų choras dainavo šias daineles: „Karas“, „Gaudžia trimitai“.
Mišrus choras dainavo iš sunkesnių šias: St. Šimkaus „Atsisveikinimas su giria“, St. Šimkaus
„Vakarinė daina“, J. Žilevičiaus „Laisvės daina“, J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, Weberio „Girioj“, Č. Sasnausko „Karvelėlis“, Paulausko „Tryptynis“, Paulausko „Miškų gėlė“.
Dirigentas A. Burakauskas ir choristai pilnos salės žmonių palydėti ilgais plojimais.
Reikia pažymėti, kad Kamajų bažn. choras vienas iš apylinkėje geriausių, jam sutvarkyti ir išlavinti daug energijos ir pasišventimo padėjo choro vedėjas varg. A. Burakauskas.
Nors neilgai darbuodamasis šioj parapijoj, tik trečius metus būdamas, turi dar suorganizavęs gerą stiprų dūdų orkestrą. Džiaugiasi parapijiečiai ir plati apylinkė, turėdami
gabų chorvedį ir gerą vargonininką A. Burakauską, ir linki toliau sėkmingai ilgai darbuotis.
J. D.
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Apie paminklo poetui Antanui Strazdui
statymą ir apie tremtį
Algimantas Valentinas Indriūnas

Kamajų centre stovi paminklas
poetui Antanui Strazdui, giesmės Pulkim
ant kelių autoriui, žmonų vadinamam
Strazdeliu. Jo autorius – skulptorius
Antanas Aleksandravičius. Nemaža
poeto ir kunigo A. Strazdo gyvenimo
dalis prabėgo Kamajuose, čia jis ir
palaidotas.
Prie paminklo Strazdeliui statybos yra prisidėjęs mano tėvas Pranas
Indriūnas. Kartą atvažiavęs iš Kauno,
kur gyveno, tėvas Kamajų klebonijoje sužinojo, kad klebonas organizuoja
Strazdelio 100-ųjų mirties metinių minėjimą – atlaikyti už jį mišias ir tvorele
aptverti kapą. Tėvas pasiūlė Strazdelį
minėti visos Lietuvos mastu. Nuvykęs
į Kauną prikalbino rašytoją Vaižgantą
būti Strazdelio mirties 100-ųjų mirties
metinių minėjimo komisijos garbės
pirmininku, iš Švietimo ministerijos Paminklas kunigui poetui A. Strazdui Kamajų
išsirūpino leidimą rinkti aukas būsi- miestelio aikštėje. Nuotrauka daryta iki 1944 m.
mam paminklui. Komisijos pirmininku vasaros, nes už paminklo matyti dar fronto
tapo Kamajų klebonas Antanas Keraitis, nesunaikinti kamajiškių namai
vicepirmininku – mano tėvas Pranas
Indriūnas, nariais – mokytojas Jonas Vajega, mokytoja Dulkytė, Marija Bučiūtė ir
mano motina Konstancija Indriūnienė. Tėvas parengė paminklo projektą, priprašė
skulptorių Antaną Aleksandravičių sukurti Strazdelio biustą.
Mano tėvas Pranas Indriūnas gimė 1892 m. Duõkiškio bažnytkaimyje ūkininko šeimoje. Mokėsi Užpålių pradžios mokykloje. 1912 m. baigė Vilniaus prekybos mokyklą ir įstojo į Aukštuosius žemės ūkio kursus Petrapilio mieste (Sankt
Peterburge), juose studijavo iki karo pradžios. 1914 m. per frontą grįžo į Lietuvą,
dirbo mokytoju Duokiškyje iki 1918 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Rokiškio
gimnazijoje matematikos mokytoju. Vėliau persikėlė į Kauną ir vadovavo 1920 m.
Šãnčiuose įkurtai Kauno 2-ajai gimnazijai (buvo pirmasis jos direktorius).
Dar besimokydamas Vilniuje įsijungė į lietuviško jaunimo būrelius, veikė
Lietuvos valstiečių ir Jaunimo sąjungose, vėliau daug jėgų skyrė kooperatinėms
įmonėms organizuoti. Eilėraščiais ir žinutėmis prieš Pirmąjį pasaulinį karą bendradarbiavo Jaunime, Lietuvaitėje, Lietuvos ūkininke, pasirašinėdamas Rūtelės žiedu,
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Paminklas kunigui poetui A. Strazdui dabar. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 09

Pr. Banga ir inicialais. Bendradarbiavo spaudoje ir vėliau (Pieno ir gyvulių ūkyje ir
kt.). Gyvendamas Kaune dirbo įvairiose valstybinėse ir kooperatinėse (daugiausia Pieno centro) įstaigose ir studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Baigęs šio
universiteto Technikos fakultetą, 1933–1940 m. dirbo Zarasÿ miesto ir apskrities
inžinieriumi.
Mano senelis Juozas Indriūnas (1852–1931), gyvenęs ir miręs Duokiškyje, irgi
pasižymėjo visuomenine veikla. Jis keletą kartų vadovavo duokiškėnų delegacijai
pas caro Rusijos valdininkus ir vyskupą dėl parapijos teisių atgavimo. Spaudos
draudimo metais teikė prieglobstį knygnešiams, rūpinosi kaimo žmonių švietimo
reikalais. Dvylika metų išbuvo Jūžintÿ valsčiaus taikos teisėju (tada Duokiškis
priklausė Jūžintų valsčiui). 1907–1908 m. Duokiškyje organizavo lietuviškus vakarus, buvo Duokiškio klebonijos ir varpinės statybos iniciatorius. 1920 m. su kitais
įsteigė kooperatyvą, vėliau Ūkininkų sąjungos taupmenų kasą, pieninę.
Mano tėvas Pranas Indriūnas tarpukariu daug bendravo su tuometiniais žymiais žmonėmis: Vaižgantu, Vydūnu, Kaziu Binkiu, Baliu Sruoga ir kt. Prisimenu,
apie 1935 m. į Kamajėliùs, kur mes gyvenome, iš Kauno su tėvu buvo atvažiavęs
Vydūnas. Jis daug kalbėjo apie tai, ką verta valgyti, ko nereikia. Įrodinėjo, kad
žmogus turi labai daug vidinių galių, tik ne visi moka jas tinkamai panaudoti.
Kai žmogus išmoksta sutelkti savo jėgas, jis gali išsigydyti visuomenės laikomas
nepagydomas ligas, gali išspręsti „neišsprendžiamus“ uždavinius, gali susikurti sau
laimingą gyvenimą. Jis propagavo sveiką gyvenimo būdą ne tik žodžiais, bet ir
darbais. Vydūnas gebėjo sumobilizuoti savo vidines jėgas tiek, kad nugalėjo tuo
metu nepagydomą ligą – tuberkuliozę. Prisimenu, palydėdama jį, mama padavė
Vydūnui nedidelę pintinėlę obuolių. Vydūnas paėmė tik du obuolius ir pasakė:
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„Vienas atstos man pietus, kitas – vakarienę.“ Mat Vydūnas buvo vegetaras.
Vydūno viešnagė man paliko didelį įspūdį. Tai sustiprino įsitikinimą,
kad reikia mylėti savo kraštą, gerbti
jo gyventojus ir kad reikia išmokti sukaupti savo jėgas, sutelkti savo valią,
kurių dėka galima nugalėti įvairiausius
sunkumus. Neužmiršau jo posakio:
„Jei žmogus turtą praranda – daug praranda, bet ne viską praranda. Jei žmogus
sveikatą praranda – daug praranda, bet
ne viską praranda. Jei žmogus valią praranda – viską praranda. Po to netenka ir
turto, ir sveikatos, ir gyvenimo.“
Vydūno filosofijos įsisąmoninimas man suteikė stiprybės nepasiduoti
sunkumams, kuriuos teko patirti sovietinės okupacijos metais.
Paminklo poetui kunigui A. Strazdui atidengiMūsų šeimos vargai prasidėjo mas. Priekyje uniformuotas Rokiškio apskrities
1940 metais sovietams okupavus Lietu- viršininkas Vladas Rozmanas. Antrame plane nuo
vą. Dar 1940 m. birželio 13 d. Lietuva paminklo į dešinę poetas Liudas Gira (su barzda).
minėjo Antano Smetonos vardo dieną. RKM–11739
Ta proga daugelyje vietų jaunimas šoko,
dainavo. Nuotaika buvo puikiausia. Rytojaus dieną kaip perkūnas iš giedro dangaus
trenkė bloga žinia: sovietų Raudonoji armija rytoj peržengs Lietuvos valstybės
sieną ir išsidėstys Lietuvos teritorijoje. Prisimenu, tą patį vakarą automobiliu iš
Zarasų kartu su Zarasų apskrities saugumo viršininku ir dar dviem žmonėmis
atvažiavęs tėvas susirinko lagaminą daiktų, atsisveikino ir išvažiavo į Vokietiją. Po
trijų dienų grįžo. Sakė: atvažiavę prie garsiojo upelio, per kurį Antanas Smetona
perbrido, jo bendrakeleiviai sėkmingai perėjo sieną, o jis ilgai stovėjo nesiryždamas
palikti mūsų ir Lietuvos. Kamavo nerimastinga mintis: „Kaip bus, taip bus, bet aš
į užsienį bėgti negaliu.“
Maždaug po mėnesio įvyko rinkimai į vadinamąjį Liaudies seimą. Prieš
rinkimus žmonės buvo bauginami: nedalyvavę balsavime bus laikomi liaudies
priešais ir jiems bus skiriamos įvairios bausmės ir sankcijos. Per rinkimus su mama
buvau Kamajuose, mačiau ir girdėjau, kas vyko balsavimo patalpose valsčiaus
viršaičio būstinėje. Kiekvienoje rinkimų apygardoje Lietuvos laisvės sąjunga buvo
iškėlusi po septynis kandidatus. Tiek pat biuletenių gaudavo kiekvienas rinkėjas,
pateikęs pasą, į kurį buvo dedamas specialus spaudas. Tarp septynių kandidatų
į vadinamąjį Liaudies seimą buvo ir Icikas Dembo. Nors komisijos nariai, viešai
nieko nesivaržydami, rinkėjams liepdavo dėti į voką ir mesti į urną visus septynis
biuletenius, kaimiečiai garsiai aukštaičių tarme komentavo: „Meskim nors vienų
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Spektaklio „Jeruzalės moterys“ artistai. Iš spektaklio žiūrovų surinkti pinigai buvo skirti
paminklui A. Strazdui statyti. RKM–12436

Spektaklio apie šv. Barborą artistai. Iš spektaklio žiūrovų surinkti pinigai buvo skirti paminklui
A. Strazdui statyti. RKM–12435
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žemen“, nuplėšdavo vieną biuletenį, o likusius, įdėję į voką, mesdavo į urną.
Rinkimų patalpos visos grindys buvo nusėtos Iciko Dembo biuleteniais. Paskelbti
rezultatai mus nustebino. Buvo paskelbta, kad turinčiųjų teisę balsuoti balsavo
95,51%, o už Lietuvos darbo sąjungos kandidatus balsavo 99,19%. Visi kandidatai
gavo vienodą balsų skaičių ir buvo išrinkti. Vėliau sužinojome, kad komisija,
skaičiuodama dalyvavusių rinkimuose skaičių, skaičiavo tik vokus, o ne biuletenius
ir visiems tos pačios apygardos kandidatams skyrė vienodą rinkimų rezultatą.
Sovietuose galiojo nuostata, kad privati nuosavybė turi būti suvisuomeninta,
leidžiama turėti tik asmeninę nuosavybę. Tuo metu galiojusios sovietinės konstitucijos 10 straipsnis teigė:
„Piliečių asmeninės nuosavybės teisę į jų darbo pajamas ir santaupas, į gyvenamąjį namą
ir pagalbinį namų ūkį, į namų ūkio apyvokos daiktus, į asmeninio vartojimo ir patogumo
daiktus, lygiai kaip piliečių asmeninės nuosavybės paveldėjimo teisę – saugo įstatymas.“
Nepaisant to, be jokio, net sovietinio teismo 1941 m. ankstyvą pavasarį
Prano Indriūno turtas buvo konfiskuotas ir jis su šeima buvo išvarytas iš savo
namų Kamajėliuose, leidžiant pasiimti tik kai kuriuos asmeninius daiktus. Šis ir
daugelis kitų faktų parodė, kad sovietų konstitucija gražiai skambėjo, bet iš esmės
buvo nieko nereiškianti deklaracija žmonėms mulkinti, nes komunistų partijai ir
jos nariams negaliojo jokie įstatymai.
1941 m. birželio 14 d. mes, Rokiškio gimnazijos mokiniai, sužinojome, kad
Rokiškio geležinkelio stotyje stovi traukinys su gyvuliniais vagonais, į kuriuos
sodina iš įvairių apskrities vietų atvežtus žmones. Po pietų grupė gimnazistų, tarp
kurių buvo ir mano sesuo, nuėjome į geležinkelio stotį. Aš buvau su dviračiu. Prie
traukinio pamatėme savo motiną su dešimties metų neturinčiu broliuku Vytautu.
Priėjome ir su jais pradėjome kalbėtis. Priėjęs karininkas mane su seserimi įvarė
į vagoną. Dviratį teko palikti. Mane su seserimi išvežė „taip, kaip stovėjome“, be
jokio pasiruošimo, be jokių daiktų. Jau gyvuliniame vagone iš mamos sužinojome,
kad birželio 14 d. anksti ryte suėmė ir išvežė į Rokiškio geležinkelio stotį tėvą,
o po pietų – ir ją su jaunuoju broliuku.
Traukiniai tremtiniams vežti buvo sudaryti iš prekinių vagonų, žmonių
vadinamų kiauliniais. Juose buvo iš lentų įrengti dviejų aukštų gultai. Traukinio
sąstate būdavo vienas arba du vagonai, kurių langai buvo apkalti geležinėmis
grotomis. Daugelį vyrų atskyrę nuo šeimų saugumiečiai grūdo juos į tuos „šarvuotus“ vagonus. Iš įvairių Lietuvos geležinkelio stočių į Naująją Vilnią suvažiavę
traukiniai buvo grupuojami. Vagonai su grotuotais langais buvo telkiami į atskirus
sąstatus ir siunčiami į gulago lagerius. Ten pateko ir mano tėvas Pranas Indriūnas.
Ypatingajame archyve yra Prano Indriūno, Juozo s., byla, kurioje, be kitų
dokumentų, yra 1941 m. kovo 17 d. apklausos protokolas. Pateikiu ištrauką:
„Klausimas: Kas kuopelei vadovauja ir su
komanduoja Indriūnas Pranas, gyvenantis
apskrities, per jo rankas eina visos anketos
nurodymus Gražys, vardo nežinau, kuris

kuo ji turi ryšius? Atsakymas: Šiai kuopelei
Kamajėlių dvare, Kamajų valsčiaus Rokiškio
įstojančių į jų organizaciją. Be to, dar duoda
anksčiau buvo policijos viršininku, atleistas,
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bet gavo tarnybą mokyklos inspektoriumi Utenos arba Ukmergės apskrityje, jam padeda
Aukštuolis Jonas, Mekuška Antanas, Gačionis, vardo nežinau, gyvena Jūžintų miestelyje.“
Čia matome ir kaltinamąją išvadą, surašytą 1942 01 05, joje pasakyta:
„Kaltinamajam šioje byloje Indriūnui Pranui, Juozo s., skirti aukščiausią bausmę – sušaudymą, konfiskuojant jam priklausantį asmeninį turtą.“
Tėvas yra sakęs, kad, kai jį stalininė trijulė teisė, jis pasakęs:
„Dar Leninas pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe. Jeigu Sovietų Sąjunga pripažino
Lietuvos Valstybę, ji pripažino ir jos įstatymus. Aš pagal Lietuvos įstatymus gyvenau
ir nusikaltimo jų atžvilgiu nepadariau.“
Lenino paminėjimas trijulės teisėjams padarė didelį įspūdį ir išgelbėjo nuo
sušaudymo. Trijulė kaltinimą perkvalifikavo ir jam skyrė 5 metus lagerių.
Paleistas iš lagerio tėvas dirbo Altajaus krašto Bijsko mieste įvairiose įmonėse
inžinieriumi. 1956 m., gavęs leidimą, grįžo į Lietuvą. Mirė 1975 m., palaidotas
Kauno Romãinių kapinėse.
Dabar apie mūsų kelionę į Sibirą. Iš Rokiškio atvežę į Naująją Vilnią, mūsų
traukinį ten laikė tris dienas. Po to jis pajudėjo Minsko link. Mūsų vagonų langai
nebuvo užkalti geležinėmis grotomis, bet išeiti iš vagonų NKVD sargyba neleisdavo. Kur mus veža,– nežinojome. Nuotaika pagerėjo, kai Velikije Luki stotyje
pamatėme lozungus ir supratome, kad prasidėjo karas. Tačiau važiuojant toliau
nuotaika blogėjo. Ypatingai pašiurpome, kai prariedėjus Uralo kalnus, beveik kiekvienoje stotyje paskui lėtėjantį mūsų traukinį bėgdavo daug vietinių apskurusių
vaikų, kurie prašė nors gabalėlio duonos. Sustojus traukiniui, išmaldos prašančių
vaikų nebūdavo, nes sargyba jų, kaip ir kitų žmonių, prie traukinio neprileisdavo.
Po poros mėnesių kelionės mus – mamą ir tris vaikus nuvežė į Altajaus krašto
Raskazichos kaimą, esantį šalia Obės upės. Darbingus asmenis prievarta įdarbino
miško pramonės ūkio padalinyje. Visiems buvo skirtos darbo normos, kurias iš
visų jėgų stengdamiesi įvykdydavome 20–30%. Dirbantys gaudavo teisę nusipirkti
dienai 600, vėliau 400 gramų duonos, kuri buvo pagrindinis maistas. Nedirbantiems duonos norma buvo labai maža. Praėjus porai mėnesių tą miško pramonės
ūkio padalinį panaikino, ir mama įsidarbino arklininke Barnaulo kuro kontoros
skyriuje. Šerdavo ir prižiūrėdavo apie 20 kontoros arklių. Mamos pastangomis ir
aš ten pat gavau vežiko darbą.
Tekdavo keltis dar prieš aušrą, nes auštant privalėjome išvažiuoti iš miško
su vežamomis malkomis į prieplauką. Kartą būdamas labai išvargęs atsiguliau
anksti. Nubudęs išsigandau – jau šviesu. Paskubomis apsirengęs bėgte nubėgau
į arklidę, čiupau pakinktus ir trenkiau juos į žemę. Čia pasirodė mama ir sako:
„Algiuk, ar pablūdai?“ Pasirodo, aš nubudau tą patį vakarą, kol nebuvo sutemę.
O mano išgąstis, jog pavėlavau į darbą, buvo susijęs su tuo, kad tuo metu už
pavėlavimą į darbą daugiau kaip 20 minučių bausdavo 2 metais lagerių. O ką
bekalbėti apie pravaikštas!
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Pavasarėjant pradėjome prisitaikyti prie gyvenimo tremtyje. Pasisodinom
bulvių. Įsigyti bulvių sėklai neturėjome galimybių, nes gyvenome pusbadžiu.
Ruošdami bulves maistui, išpjaudavome jų akutes. Štai tas akutes ir pasodinome.
Bulvės iš akučių gražiai sudygo. Žemė ten juodžemio juostoje labai derlinga. Jau
atrodė, kad turėsime rudenį bulvių ir nebeteks badauti, kaip praėjusią žiemą. Bet
kur tau. Atėjo iš rajono KGB žinia, kad reikia susiruošti į kelionę. Kur mus veš,
niekas nepasakė ir niekas nežinojo.
Vežė Obe barža, vėliau traukiniu, Angaros upe laivu. Po to atvirais sunkvežimiais per kalnus prie Lenos. Ust Kute mūsų ešeloną pakrovė į didžiulę
krovininę baržą, kurios triumuose buvo iš lentų sukalti narai. Geriamojo vandens
atsargų baržoje nebuvo. Vandenį tiek praustis, tiek maistui ir atsigerti tremtiniai
semdavosi iš Lenos upės. Vanduo upėje buvo drumstas, daugeliui tremtinių nuo
to vandens paleido vidurius. Išvietės buvo sukaltos iš medinių lentų, pastatytos
ant baržos borto, ir visos fekalijos krisdavo tiesiai į upę, iš kurios semdavome
vandenį. Mūsų baržų karavanas plaukė pasroviui, vietomis sustodamas pasikrauti
malkų,– tada mūsų aplenktos fekalijos vėl mus pavydavo. Virinto vandens kaip
geležinkelio stotyse čia nebuvo. Poreikiai išsituštinti labai padidėjo, susidarydavo
15–20 žmonių eilės. Pranašumas, palyginti su vežimu traukiniais, buvo tas, kad
garlaiviui sustojus buvo leidžiama laisvai bendrauti su vietos gyventojais, pirkti
iš jų maisto. Matyti, sąmoningai buvo paleistas gandas, kad mus veža į Ameriką
ir dėl to mes nebandytumėme pabėgti.
Nuplaukus apie 4 tūkst. km Lena, jos deltoje dalį tremtinių pradėjo iškelti
į krantą. Nuotaika tapo kaip laidotuvių. Tiksyje buvome perkelti į jūrinę baržą,
kuri mus atvežė iki Janos žiočių. Čia persodino į upių baržą. Kai mūsų baržą
tempiantis vilkikas sustojo prie kranto ir mums buvo pranešta, kad reikia kraustytis ir čia mums teks gyventi, visus apėmė siaubas.
Diena buvo apsiniaukusi, bet nelijo. Temperatūra – 3–5 laipsniai šilumos.
Virš stataus kranto – lyguma, kurioje auga labai reti nususę berželiai ir maumedžiukai, upės pakrantėje kur ne kur matyti krūmai. Vaizdas labai panašus į kai
kuriuos Lietuvos raistus. Krante jokių pastatų, išskyrus iš lentų sukaltą nedidelį
sandėlį. Sužinojome, kad ši vietovė vadinama Kresty (lietuviškai – Kryžiai), bet
jokio kryžiaus nesimatė. Čia teks gyventi palapinėse.
Pradėjome statytis jurtą. Mūsų palapinė, kurioje gyveno 16 žmonių, gavo
kirvį, pjūklą, porą kastuvų, šiek tiek virvagalių. Jokių statybinių medžiagų negavome. Viską turėjome prasimanyti patys. Jurtos karkasui reikėjo kelių rąstų. Toje
aplinkoje medžiai neaugo, taigi vienintelis rąstų šaltinis buvo upė. Čia galėjai rasti
prieš daugelį metų kranto pakraštyje augusių, vandens paplautų ir nuvirtusių į
upę, po to daug metų plaukiojusių, tapusių visai be žievės, baltų, su aplaužytom
šakom medžių. Deja, jų buvo labai nedaug. Buvo laimė rasti rąstą. Jį apgenėdavome ir tempdavome 2–4 km į statybos vietą. Visa bėda, kad tokių rąstų reikėjo
ne mums vieniems. Už 3–4 km aukščiau Krestų buvo pirmoji Janos deltos atšaka
Čemondonas, per kurią persikelti buvo neįmanoma. Todėl upe aukščiau rasti
rąstų ir juos pasroviui plukdyti buvo beviltiška, o žemupyje suradus ir pririšus
prie jų virves tekdavo vilkti juos žemės paviršiumi. Tai būta nė kiek neperdedant
tikro vergų darbo.
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Poeto kunigo A. Strazdo 170-ųjų metinių minėjimas. Kalba Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas.
2003 10 12

Rudenį mirė motina. Mus, kaip našlaičius, priėmė į mokyklą-internatą.
Žvejybos įmonė mažino darbų apimtis ir neprieštaravo, kad darbdaviai priimtų
dirbti kitose darbovietėse. Buvęs Pedagoginio instituto docentas Klemensas Ruginis ir žymus kalbininkas Sužiedėlis tapo mokytojais. Baigęs mokyklą pradėjau
dirbti nebylaus kino mechaniku. Aparatą tekdavo visą seansą sukti ranka, kiti,
daugiausia vaikai, kuriuos į seansą įleisdavau be bilietų, ranka sukdavo elektros
generatorių projektoriaus lemputei maitinti.
Ar buvo šviesių valandų tremtyje? Apie vieną neišdildomą įspūdį palikusį
atsitikimą noriu papasakoti. Penkiose rajono gyvenvietėse, išdėstytose 450, 220,
190, 110, 110, 220 kilometrų viena nuo kitos (tarp jų vietovė negyvenama), privalėjau rodyti kiną, kurį daugelis tų gyvenviečių gyventojų matė pirmą kartą.
Važiuodavome trimis poromis elnių – vedlys, aparatūra su kino filmais ir aš.
Tarp paskutinių trijų gyvenviečių kartą per savaitę buvo vežamas paštas. Elnias
per dieną neėdęs galėdavo nubėgti apie 70 km. Todėl šiame ruože buvo stotelės – mažytės jurtos, kuriose gyveno elnių prižiūrėtojas. Atvykus paštui elnius
pakeisdavo ir kelionė buvo tęsiama.
Atvykus į paskutinę mano maršruto stotelę, elnių prižiūrėtojas pranešė,
kad elnius išpjovė vilkai. Tolesnė kelionė elniais tapo negalima. Teko apsispręsti:
laukti savaitę neturint pakankamai maisto ar eiti 70 km per tundrą, be kelio, be
kokių nors orientyrų. Stotelės jakutas nei sušelpti, nei parduoti maisto negali, nes
jo neturi. Neaišku, kuo jis mito. Nutariau eiti pėsčias. Turėjau kišeninį laikrodį,
kompasą, degtukų, šiek tiek gabalinio cukraus ir duonos.
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Lygiai antrą valandą po pietų leidausi į kelionę. Dar buvo šviesu. Vėžių pėdsakai pasibaigė už
kilometro ar dviejų. Aplink visur lygumos, kaip jūra
plačios. Jokio kalniuko, jokio didesnio medelio, tik
labai reti berželiai ir maumedėliai, kurių aukštis ne
daugiau kaip pusantro metro. Ėjau nesparčiai, kad
neužsiplėščiau, nes kelionė ilga.
Buvo pirma valanda nakties. Sustojau, išsitraukiau iš kuprinės keletą gabaliukų cukraus, sučiulpiau,
akyse lyg šviesiau pasidarė. Pradėjau eiti, bet lėtesniu
tempu, mintyse niūniuodamas Toreodorą. Bet nuovargis
pradėjo vis labiau reikštis. Laikrodis rodė penktą valandą ryto. Kojos pradėjo blogiau tarnauti. Atsiguliau
ant nugaros, iškėliau aukštyn kojas, nutariau gulėti,
kol suskaičiuosiu iki keturiasdešimt. Vos prisiverčiau Algimantas Indriūnas. 2003 m.
atsikelti. Ėjau toliau. Kai vėl iškėliau kojas, nutariau
ilsėtis trumpiau – kol suskaičiuosiu iki trisdešimt. Buvo arti septintos valandos
ryto. Nuovargį jaučiau vis labiau. Cukraus beveik neliko. Dar nebrėško. Išėjau į
lygią aikštę. Nusprendžiau, kad tai ežeras, nors pagal ėjimo laiką galėjo būti ir
upė. Ties ežero viduriu pamačiau apvalų juodą tašką. Atsiklaupiau, užsidegiau
degtuką ir pamačiau – tai buvo arklio išmatų rutuliukas. Žinojau, kad aplinkui
daugiau kaip 600 km atstumu arklių nėra, išskyrus rajono centrą. Komunalinė
kontora juos naudojo vandeniui iš ežero į valgyklą vežti. Jeigu atsirado arklio
išmatų, vadinasi, už kelių kilometrų gyvenvietė, kurioje gyvenome. Galiu drąsiai
sakyti, kad gyvenime nesu patyręs didesnio džiaugsmo kaip tą kartą.
Iš tremties 1946 m. pabaigoje pavyko pabėgti ir prisiregistruoti Kaune. Mat
turėjau suklastotą pasą, kuriame gimimo vieta – Kauno miestas, nors gimiau
Duokiškyje. Su suklastotu pasu pragyvenau iki nepriklausomybės atgavimo. Baigiau Kauno politechnikos institutą, 1961 m. tapau žurnalo Mokslas ir technika
vyriausiuoju redaktoriumi, bet 1973 m. buvau iš tų pareigų pašalintas dėl tėvo
ir savo praeities.
Maloniai sutikau žinią, kad kaip paminklo statybos organizatoriaus Prano
Indriūno sūnus 2003 metais buvau pakviestas į Kamajus, į Strazdelio mirties 170-ųjų
metinių minėjimą.
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Kamajų biblioteka*
Rita Michailovskienė

Kad žmonėms reikalinga knyga, liudija ir tas faktas, jog jau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai turėjo knygų ir jas kaupė, galbūt ir platino. Ir
Kamajų krašto turtuoliai galėjo pasigirti savo knygų kolekcijomis.
Kamajuose jau 1774 m. įsteigta parapinė mokykla (direktorius J. Juškevičius),
čia gyveno, kūrė ir mirė poetas, kunigas Antanas Strazdas. Lietuviškos spaudos
draudimo laikotarpiu Kamajų apylinkėse aktyviai veikė knygnešiai. Jie platino
lietuviškas knygas, maldaknyges, laikraščius. Aktyviausi knygnešiai buvo Juozas
Pavarotnikas, knygų gaudavęs iš Panemunºlio kunigo Jono Katelės, Antanas
Smalstys, Baronas, Jonas Čerškus, R. Baguslauskienė, Konstantinas Narkevičius,
A. Tervydis, siuvėjas Rapolas Smalstys, kunigas Tumėnas. Apie 1904 m. Kamajuose
buvo knygynas. Jame aktyviai darbavosi kunigas D. Buitavičius ir vargonininkas
Rašymas. 1908 m. įkurtas „Saulės“ draugijos skyrius turėjo biblioteką.
Klubas-skaitykla buvo įsteigta 1937 metais (Savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos bibliotekos, Vilnius, 2000, d. 1, p. 78.) Markevičių namuose. Buvo
prenumeruojama spauda, parūpinama knygų.
Skaitykloje dirbo Stasys Maciūnas iš Panemunėlio, vėliau jį pakeitė Dainienė
(Adomonytė) iš Že¤mių. Karo metais klubo-skaityklos veikla buvo nutraukta. Vėliau
klubas-skaitykla tapo biblioteka. Nuo 1946 m. iki 1948 m. bibliotekoje dirbo Elena
Sirvydytė. Ją pakeitė Alesė Čeponytė, kuri taip pat dirbo neilgai, iki 1950 m.
vidurio. Tuo laikotarpiu meno saviveikla buvo glaudžiai susijusi su bibliotekos
veikla. Buvo stengiamasi, kad saviveikloje dalyvautų kuo daugiau žmonių. Į meno
saviveiklos kolektyvus būrėsi mokytojai, medikai, melioratoriai, ryšininkai ir kt.
Kūrėsi dramos, choro būreliai, tautinių šokių rateliai ir kt. Jie dalyvaudavo zoninėse ir respublikinėse apžiūrose. Tuometis rajono bibliotekos vedėjas rašė: „Prie
bibliotekų veikia stiprūs meno saviveiklos rateliai. Kamajuose parodytas vaidinimas – Jono
Dovydaičio „Voratinkliai plyšta“. Prie Kamajų bibliotekos veikė net plaukymo ir
dviratininkų būreliai.
Darbuotojai dažnai keitėse, specialistų nebuvo, atlyginimai maži. Nuo 1950 m.
birželio 10 d. iki 1954 m. rugsėjo 4 d. dirbo Genė Baltrūnaitė. 1954 m. rugsėjo
5 dieną pradėjo dirbti Aldona Rasimavičienė (Trečiokaitė), ji dirbo iki 1959 m.
kovo 14 d.
1950 metais buvo panaikinti valsčiai kaip administraciniai vienetai, o bibliotekos tapo pavaldžios apylinkių taryboms ir rajonų kultūros-švietimo darbo
skyriams.
Knygos buvo gaunamos iš Respublikinio bibliotekų kolektoriaus. Per metus
buvo gauta knygų už 493,45 rb. Fondą sudarė 4867 egzemplioriai, 270 knygų –
vaikams. Bibliotekoje skaitė 169 skaitytojai. Veikė 3 kilnojamosios bibliotekėlės,
jose skaitytojai buvo aptarnaujami 1 kartą per mėnesį. Taip pat dirbo knygnešių
grupė iš 4 asmenų, kurie nešė knygas į atskirus kaimus. Bibliotekoje buvo sudaromi rekomenduojamos literatūros ir
* Oficialus pavadinimas – Rokiškio rajono savivaldybės
naujai gaunamų knygų sąrašai.
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kamajų filialas.
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Gyvenamasis namas
Vilniaus gatvėje,
kuriame iki 1963 metų
buvo įsikūrusi Kamajų
biblioteka. Aloyzo
Petrašiūno nuotr.
2012 06 21

Du kartus per mėnesį buvo leidžiamas sienlaikraštis, jis buvo bibliotekoje
ir kolūkio kontoroje. Buvo organizuojami garsiniai laikraščių skaitymai, pokalbiai
ūkinėmis-politinėmis temomis, piešiami plakatai, pvz., „Mūsų šalies laimėjimai
gyvulininkystėje“ ir kt. Bibliotekų uždaviniai buvo propaguoti komunistų partijos
ir sovietinės vyriausybės nutarimus, partijos politiką, sovietinį gyvenimo būdą,
mokslo ir literatūros bei meno pasiekimus.
1955 m. bibliotekos fondą sudarė 5382 egzemplioriai spaudinių, iš jų 304 skirti
vaikams. Bibliotekoje skaitė 303 skaitytojai, moksleivių – 216. Nuo 1956 m. buvo
pradėtas sudaryti fondo sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Tais pačiais 1956 metais
bibliotekos fondą sudarė jau 5784 egzemplioriai spaudinių, vaikams – 362 egz.
Skaitė 308 skaitytojai, išduota 1156 egz. literatūros. Vėl keičiasi darbuotoja, nuo
1959 m. kovo 15 d. pradeda dirbti Alė Cicinskienė (Žukaitė). Tačiau ji dirba taip
pat trumpai – vienus metus, iki 1960 metų kovo 23 d.
Siekdamos propaguoti knygą, bibliotekos pradėjo rengti tokius renginius,
kaip literatūriniai teismai, teminiai vakarai. Teminiame vakare „Jaunuoli, būk
kultūringas“ dalyvavo per 200 žmonių, vakaro metu parodyta meninė programa. Vyko literatūrinis-teminis vakaras A. Čechovo 100-osioms gimimo metinėms
paminėti. Bibliotekoje surengtos parodos Laiku atlikime pavasario sėją, Kukurūzai–vertinga pašarinė kultūra, Skaitome naujas knygas. Vyko knygų aptarimai: Jono
Usačiovo Nemunas laužia ledus, Vilio Lacio Paukščiai besparniai, Alfonso Bieliausko
Rožės žydi raudonai. Aktyviai prisidėta prie rajono jaunimo festivalio, pasiruošimo
rajono dainų šventei. Sovietinės valdžios nutarimas Dėl bibliotekų darbo būklės
šalyje ir priemonių jam pagerinti, priimtas 1959 m., įpareigojo bibliotekas siekti
aptarnauti kiekvieną gyvenamąją vietovę, kiekvieną šeimą ir sutelkti kuo daugiau
skaitytojų.
1960 metais Lietuvos kaimiškoji teritorija buvo suskirstyta bibliotekų mikrorajonais ir imta telkti skaitytojus iš joms skirtų mikrorajonų. Kamajų bibliotekos
aptarnaujamame mikrorajone buvo Kamajų mstl. ir aplinkinių kaimų gyventojai.
Gyventojų buvo per 900. 1960 m. bibliotekoje buvo registruoti 330 skaitytojų, iš
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jų 74 moksleiviai ir vaikai. Bibliotekos fondą sudarė 6772 egz.
spaudinių, išduota 4060 egz., 513 egz. vaikams.
Įgyvendinant 1959 m. nutarimą, kad knyga pasiektų
kiekvieną šeimą, jau 1961 m. bibliotekoje skaitė 500 skaitytojų, iš jų 65 vaikai. 110 skaitė kilnojamosiose bibliotekėlėse.
Fondas – 6200 egz. 1962 metais skaitė 600 skaitytojų, išduota
12 693 egz. spaudinių. Fondą sudarė 6305 egz. spaudinių už
2677,39 rb. Didžiausias skaitytojų skaičius pasiektas 1964 metais. Buvo 725 skaitytojai, apsilankė 4570 lankytojų, išduota
19 581 egz. spaudinių. Bibliotekos fondas – 6958 egz. įvairių
dokumentų už 3002,10 rb.
Kamajų bibliotekininkė
Nuo 1960 m. kovo 25 d. iki 1962 m. liepos mėn. bib Monika Dagienė
liotekoje dirbo Ona Ordaitė. Stasė Sidabrienė (Kaškonaitė) (Vadlugaitė). Apie
dirbo tik vienus metus (1962 07–1963 08). Iš jos pareigas 1963 m. Iš Kamajų
perėmė Monika Dagienė (Vadlugaitė), kuri jau buvo baigusi bibliotekos archyvo
Vilniaus kultūros mokyklą ir įgijusi bibliotekininkės specialybę. Ji dirbo 3,5 metų (1963 08 03–1967 01 02).
Privačiose patalpose biblioteka dirbo iki 1963 metų.
Tais pačiais metais ji buvo perkelta į naujas patalpas, kur
buvo įsikūrę ir Kultūros namai.
1966 metais biblioteka perkelta į seniūnijos patalpas, kur
yra ir dabar. Biblioteka įsikūrė pirmame seniūnijos pastato
aukšte, 41 kv. m kambaryje. Vieta gera, miestelio centras,
tame pačiame pastate ir pašto skyrius, ir seniūnija, čia šilta,
šviesu. Skaitytojams tai labai patogu.
1967 m. sausio 1 d. į biblioteką ateina dirbti ilgiausiai,
net 32 metus, išdirbusi Regina Krajauskienė (2008 m. spalio
16 d. mirė).
Ilgametė Kamajų
Nors pati nebuvo kvalifikuota bibliotekininkė (baigė bibliotekininkė
Kauno statistikos technikumą), Kamajų biblioteka buvo vie- Regina Krajauskienė.
nintelė jos darbovietė, kurioje ji dirbo iki pensijos. Ji buvo Iš Kamajų bibliotekos
stropi, pareiginga, sumani renginių vedėja. 1988 m. apdo- archyvo
vanota LTSR kultūros žymūno ženklu. Vietiniai gyventojai ir
buvę kolegos ją prisimena kaip gerą žmogų, ji niekada neatsisakydavo padėti,
aktyviai dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, sumaniai tvarkėsi bibliotekoje. Nuolat
dirbantis darbuotojas daug lėmė ir bibliotekos veiklos rezultatus.
1968–1989 m. laikotarpyje bibliotekoje skaitė per 500 skaitytojų. Bibliotekos
aptarnaujamame mikrorajone gyveno per 900 gyventojų. Spaudinių skaitytojams
buvo išduodama 7000–11 000 egz. Per metus bibliotekoje vidutiniškai apsilankydavo 2000–4000 lankytojų. 1968 m. bibliotekos fondą sudarė 7192 egz. spaudinių
už 3148,23 rb. Fondas nuolat tvarkomas, nurašomi susidėvėję, praradę aktualumą
leidiniai. Redaguojami sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Vedama bendroji sisteminė
straipsnių kartoteka, kuri labai reikalinga atsakant į skaitytojų pateiktas užklausas.
1989 metais spaudinių fondas – 11427 egz.
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Buvo rengiami teminiai vakarai, knygų aptarimai, teminės parodos rašytojų, kompozitorių jubiliejams paminėti.
Tai teminis vakaras Stebuklus kuria žmogaus rankos, vaikams
Gamta – žmogus – visata, Gamtos vartus atvėrus, Kuo tu nori
būti, parodos Antanas Strazdas – liaudies dainius, Jono Biliūno gimimo 100-sioms metinėms, Salomėjos Nėries gimimo
70-osioms metinėms, Kristijonui Donelaičiui – 275, Martynui
Mažvydui – 480 ir t. t.
Gražia tradicija tapo kasmet rinkti geriausią skaitytoją.
1983 m. juo tapo Jūratė Čypaitė.
1976 metais rajone įvyko bibliotekų centralizacija. Kaip ir Geriausia skaitytoja
kitos bibliotekos, Kamajų biblioteka tapo rajoninės bibliotekos 1983 metais – Jūratė
filialu. Knygos jau buvo gaunamos iš rajoninės bibliotekos Čypaitė. Iš Kamajų
bibliotekos archyvo
spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriaus.
Nepriklausomybės pradžioje jau 1990 metais skaitytojų
bibliotekoje ėmė mažėti. Tam įtakos turėjo šalies politinė ir ekonominė situacija,
bibliotekų veiklos pokyčiai, gyventojų interesų kaita. 1991 m. skaitytojų – 375,
ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 1–7 kl. moksleivių – 65. Apsilankymų – 1856,
vaikų – 820, išduota 8465 egz., iš jų vaikams – 3715 egz. spaudinių. Toks skaitytojų skaičius išsilaikė iki 2003 metų. Apsilankymų per metus jau padaugėjo 1998
metais – 3027. Išduota 11 351 egz., vaikams – 4226 egz. Labai populiarios tapo
knygos apie tremtį. Paminėtinos Ešelonų broliai, Alberto Medelinsko ir Alfonso Varanausko Vergijos ir netekčių metai, Amžino įšalo žemėje, Broniaus Antanaičio Žodžiai
iš pragaro, Valentino Gustainio Be kaltės, Jurgio Gasiūno Ledinio pragaro ratai ir kt.
1992 metais Kamajuose lankėsi kraštietė, Amerikoje gyvenanti rašytoja, poe
tė Alė Rūta (Elena Nakaitė-Arbačiauskienė). Bibliotekoje įvyko susitikimas su ja,
parengta spaudinių paroda Mūsų kraštietė Alė Rūta.
1993 metais vėl buvo renkamas geriausias skaitytojas. Juo tapo Audronė
Kaupienė.

Rašytoja Alė Rūta
Kamajuose prie poeto
A. Strazdo paminklo.
1992 m. Iš Kamajų
bibliotekos archyvo
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1994 m. buvo surengta popietė Grožis ir sveikata, į ją
buvo pakviesta rajone ir Lietuvoje garsėjanti Kriaunÿ ragana,
muziejininkė Algimanta Raugienė.
Kartu su Kamajų A. Strazdo mokykla (dabar A. Strazdo
gimnazija) buvo surengtas minėjimas prie knygnešio Konstantino Narkevičiaus kapo.
Vyko poezijos pavasario skaitymai. Šiame renginyje
dalyvavo ir savo eiles skaitė poetai Alfonsas Bukontas, kraštiečiai Rimgaudas Graibus, Zita Stasiūnienė. Per tuos metus
buvo paminėti rašytojų Pauliaus Širvio, Antano Strazdo,
Eduardo Mieželaičio, Salomėjos Nėries, Ievos Simonaitytės, Geriausia skaitytoja
Vinco Kudirkos, Vilijos Žilinskaitės, Vytauto Petkevičiaus, 1993 metais –
Justino Marcinkevičiaus, Alfonso Bieliausko, Žemaitės jubi- Audronė Kaupienė.
liejai. Surengtos spaudinių parodos, popietės.
Iš Kamajų bibliotekos
Pagal LR Kultūros ministerijos 1995 08 02 įsakymą, archyvo
rajono valdybos sprendimą 1995 08 02 Rokiškio centrinė biblioteka pradėta vadinti Rokiškio rajono savivaldybės Viešoji
biblioteka, o Kamajų biblioteka tapo Viešosios bibliotekos
filialu.
1999 m. kovo 5 d. Regina Krajauskienė išeina į užtarnautą poilsį, nuo
1999 m. kovo 6 d. bibliotekoje pradėjo dirbti Rūta Andriūnienė, baigusi Žemės
ūkio mokyklą ir įgijusi namų ūkio ekonomės specialybę. Ji su pertrauka (buvo
išėjusi ilgalaikių motinystės atostogų, kurių metu ją vadavo Genė Mikėnaitė) dirbo
iki 2007 m. vasario 12 d. Po to į jos vietą grįžo Genė Mikėnaitė, kuri, baigusi
Rokiškio kultūros mokyklą, bibliotekininkės specialybę, dirbo trejus metus (2007
08 03–2009 09 16).

Prie knygnešio Konstantino Narkevičiaus kapo Kamajų kapinėse. 1993 m.
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Jau nuo 2004 metų ėmė daugėti skaitytojų, lankytojų ir išduodama
daugiau spaudinių. Tai lėmė tas faktas,
kad dėl sunkios ekonominės padėties
dalis gyventojų nebeįstengė užsiprenumeruoti spaudos, todėl ėjo į biblioteką.
Periodiniams leidiniams, kurių biblioteka gauna 20 pavadinimų, lėšų skiria rajono savivaldybė, knygoms – LR
kultūros ministerija. Bibliotekoje skaitė
426 skaitytojai, ikimokyklinio amžiaus
vaikų ir 1–7 kl. moksleivių – 110. Apsilankymų bibliotekoje per metus – 2349,
ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 1–7 kl.
moksleivių – 594, išduota 7148 egz.
spaudinių. Spaudinių fonde – 7521 egz.
Rengiant renginius bendradarbiaujama su Kamajų Antano Strazdo
gimnazijos biblioteka, Kultūros namais,
vaikų lopšeliu-darželiu, Meninio lavinimo centru. Bibliotekoje vyksta vaikų
piešinių konkursai, pasakų popietės, Paroda Kamajų bibliotekoje: „Kunigui ir poetui
paminėtinos: popietė vaikams Duonelė Antanui Strazdui – 240.“ 2000 m.
mūsų šventa (2008 m.), miestelio aikštėje
vykusi Užgavėnių šventė, bibliotekoje surengta linksma ir graži kaukių paroda
Šypsos burna retaduntė (2008 m.), buvo renkama gražiausia kaukė. Vaikai Velykų
šventėms piešė paveikslėlius. Kiekvienais metais vyksta tradicinė Kamajų miestelio
šventė Kuc kuc Kamajuos, bibliotekininkė prisideda organizuojant šventę, bibliotekoje
parengiama paroda apie Kamajus, įžymius žmones ir kt.

Paroda Kamajų
bibliotekoje: „Kraštietei
išeivijos rašytojai Alei
Rūtai – 85.“ 2000 m.
705

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

2005 m. bibliotekoje atliktas kapitalinis remontas, sudėti plastikiniai
langai, atnaujinti baldai, seniūnija nupirko grotuvą. 2006 m. gauta verslininko Alksninio parama bibliotekai, už
ją sutvarkytas bibliotekos apšvietimas,
įrengti Philips šviestuvai, kainavę apie
6000 litų. Bibliotekos darbuotojai ir lankytojai dėkingi verslininkui p. Alksniniui už šią dovaną.
2006 metais Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bib
lioteka perdavė 1 kompiuterį, įvestas
interneto ryšys. Bibliotekos lankytojai,
ypač vaikai, labai džiaugėsi, kad gali
naudotis interneto paslaugomis, bet vieno kompiuterio buvo per maža. Pagal
projektą Viešųjų interneto prieigos taškų
tinklo plėtra, kurį vykdė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir
partneriai asociacija LĮA, UAB S4ID
ir Kauno technologijos universitetas,
2008 m. bibliotekoje įsteigtas viešasis Jaunieji skaitytojai Kamajų bibliotekoje prie
interneto prieigos taškas. Gauta kom- kompiuterių. A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21
piuterinė programinė įranga, baldai,
įdiegtas internetinis ryšys. Gauti 4 stacionarūs kompiuteriai bibliotekos lankytojams
ir multifunkcinis įrenginys. O jau 2009 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“
gautas nešiojamasis kompiuteris, skirtas darbuotojui. Viešųjų interneto prieigos
taškų pristatymo šventė vyko 2008 m. liepos 2 d. Lukštų filiale; iš viso rajone
2008 metais VIPT-2 buvo įsteigti 7 rajono bibliotekose.
Įsteigus viešąjį interneto prieigos tašką, ženkliai padaugėjo bibliotekos lankytojų, ypač vaikų, jaunimo. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos gimnazistai,
laukiantys autobuso vykti namo į kaimus, visada užsuka į biblioteką prie interneto. Laukiantys eilėje skaito periodiką, knygas. Todėl jau 2009 m. bibliotekos
paslaugomis naudojosi 438 vartotojai, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 1–7 kl.
moksleivių – 119. Apsilankymų bibliotekoje – 6401, ikimokyklinio amžiaus vaikų
ir 1-7 kl. moksleivių – 1918, interneto lankytojų per metus – 2366, ikimokyklinio
amžiaus vaikų ir 1-7 kl. moksleivių – 1415. Skaitytojams išduota 14 410 egz.
knygų, žurnalų, laikraščių ir kt. Spaudinių fonde – 6339 egz.
2009 m. rugsėjo 16 d. Genė Mikėnaitė pagal susitarimą perkeliama dirbti į
Aukštåkalnių filialą, nes ji ten gyvena. Nuo rugsėjo 16 d. į Kamajų filialą vyresniosios bibliotekininkės pareigoms priimta dirbti Elena Baronienė (Kolosova), jauna
kultūrinės veiklos vadybos specialistė, baigusi Panevėžio kolegiją. Tačiau jai tenka
važinėti į darbą iš Rokiškio. Kad geriau adaptuotųsi darbe, jai Rokiškio rajono Juozo
Keliuočio viešojoje bibliotekoje vedami mokymai, supažindinama su bibliotekos veikla.
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Kamajų miestelio bibliotekos paslaugomis naudojasi gana daug skaitytojų.
Tai viena iš gausiausiai lankomų bibliotekų rajone. Tačiau, kaip ir visose srityse,
ekonominė padėtis nėra gera, tai liečia ir bibliotekas. Bibliotekos fondai pasenę,
naujų knygų gaunama mažai. Aktyviems skaitytojams nėra ko duoti. Važinėjant į
darbą iš Rokiškio, knygos dažnai skolinamos iš Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos. Per metus paskolinama 100–200 knygų. Skatinant vartotojų, ypač vaikų ir jaunimo, skaitymą, vyko renginiai, konkursai, darbų, piešinių parodos. Tai
popietė Piešiam meilę (2010 m.), skirta šv. Valentino dienai, rašinio konkursas Su
rudeniu atėję žodžiai (2010 m.), edukacinė valandėlė Švenčių belaukiant (2010 m.) ir kt.
2011 m. kovo 15 d. priimta dirbti (per Elenos Baronienės (Kolosovos) motinystės atostogas) Rita Michailovskienė (Bakutytė), baigusi Šiaulių pedagoginį institutą (1985 m.), pradinių klasių mokytoja, 34 metus dirbo ikimokyklinio auk
lėjimo,
pradinio ugdymo mokytoja ir vokiečių kalbos mokytoja, o nuo 2008 m. gruodžio
22 d. pradėjo dirbti Dídsodės (Juodupės sen.) bibliotekoje, ten dirbo iki 2011 m.
kovo 14 d. Tačiau ir ji gyvena Rokiškyje, į darbą kiekvieną dieną tenka važinėti.
Kamajų krašto gyventojų naudojimasis bibliotekos paslaugomis nemažėja.
2012 m. statistiniais duomenimis, Kamajų bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone
gyveno per 700 gyventojų, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 1–7 kl. moksleivių – 60.
Bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono kaimai – Kari¿nų, Mieli¿nų, Nemeni¿nų,
Rùdžių, Že¤mių, Pikiìtų, Pašilºs. Kamajų biblioteka yra seniūnijos centre, ten yra
ir mokykla, todėl biblioteką lanko skaitytojai iš visos seniūnijos. 2012 m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 436 skaitytojai, 140 – ikimokyklinio amžiaus vaikų ir
1–7 kl. moksleivių. Per metus apsilankė 8381 lankytojas, ikimokyklinio amžiaus
vaikų ir 1–7 kl. moksleivių – 3568, vidutiniškai per dieną apsilanko apie 30 lankytojų. Jiems per metus išduota 19 712 vnt. spaudinių, knygų, žurnalų, laikraščių.
Pastaraisiais metais labai sumažėjo moksleivių skaitymas. Jiems išduota 2287 vnt.
spaudinių. Interneto paslaugomis naudojosi 211 Kamajų krašto žmonių. Interneto
lankytojų – 4133.
Tebėra populiari periodinė spauda. Daugiausia skaitomi žurnalai, laikraščiai.
Gaunami dienraščiai Lietuvos rytas, Respublika, Valstiečių laikraštis, Gimtasis Rokiškis.
Populiarūs žurnalai: Ji, Šeimininkė, Mano ūkis, Naminukas, IQ, Mano namai, Rasos ir kt.
Suaugusieji mielai skaito įvairaus turinio knygas, užsienio rašytojų meilės
romanus, detektyvus, literatūrą istorijos, medicinos ir kt. klausimais.
Tam tikrais laikotarpiais populiariausių knygų tematika keičiasi: po Nepriklausomybės atkūrimo buvo labai populiarios knygos apie tremtį, sunkiuoju
ekonominiu laikotarpiu populiaru tapo skaityti užsienio rašytojų meilės romanus,
vėliau lietuvių grožinės, ir ne tik grožinės, literatūros kūrinius. Apžvelgus daugelio metų bibliotekos skaitytojų knygų skaitymą, populiariausios knygos: Colleen
McCullough Erškėčių paukščiai, Morgano kelias, Žolynų vainikas, Misalongio moterys,
Margaret Mitchell Vėjo nublokšti, Erichas Maria Remarkas Trys draugai, Vakarų
fronte nieko naujo, Dan Brown Da Vinčio kodas, Fransuaza Sagan Sveikas, liūdesy,
Richard Bach Tiltas per amžinybę, Jerome David Salinger Rugiuose prie bedugnės,
Margaret Atwood Tarnaitės pasakojimas, Malvin Burgess Heroinas, Aleksandra Marinina Staugiantys vienatvės šunys, Svetima kaukė, Miesto tarifas, Užtemimas, Dorothy
Koomsoon Mano geriausios draugės dukra, Elena De Strozzi Vienos pokylis, Romualdo
707

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Granausko Gyvenimas po klevu, Irenos Buivydaitės Padovanok man savaitgalį, Jurgos
Ivanauskaitės Miegančių drugelių tvirtovė, Placebas ir kt.
Vaikų, jaunimo mėgstamiausios knygos: Astrid Lindgren Mažylis ir Karlsonas,
kuris gyvena ant stogo“, Ronja plėšiko duktė, Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė,
Padaužų kaimo vaikai, Otfried Preussler Raganiukė, Antoine de Saint-Exupéry Mažasis princas, Marko Tveno Tomo Sojerio nuotykiai, Vytauto Račicko Šlepetė, Joanne
Kathleen Rowling Haris Poteris (7 knygos), L. Welskopf-Henrich Harka, Alexandre
Dumas Trys muškietininkai, Harrieta Beecher Stowe Dėdės Tomo trobelė, Editos Milaševičiūtės Įsimylėjėlių stovykla, Stephenie Meyer Saulėlydis, Jaunatis ir kt.
Džiugu, kad bibliotekoje dažni lankytojai Danutė Dambrauskienė iš Petrõšiškio
kaimo (2009–2012 m. perskaitė per 500 knygų), Genė Pajadienė, Gintautas Juška,
Steponas Namajūnas, Danutė Smalstienė iš Kamajų, Stasė Pročkienė iš Čižÿ kaimo.
Vien interneto paslaugomis kasdien naudojasi per 20 žmonių. Vieni ateina
atlikti mokyklinių užduočių, vaikai žaidžia kompiuterinius žaidimus, vyresnio
amžiaus ar bedarbiai ieško informacijos. Bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo mokymai, todėl kiekvienas, kuris norėjo mokytis arba patobulinti žinias,
turėjo visas sąlygas.
Sumažėjo skaitytojų užklausų, nes moksleiviai dėl informacijos mažai kreipiasi, dažniausiai jie patys naudojasi internetu ir susiranda reikiamą informaciją.
Pastaraisiais metais gauti puikūs informaciniai leidiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vaistinių ir prieskoninių augalų enciklopedija (2005 m.), Laima Markevičienė
Kambarinių augalų auginimas ir komponavimas (2006 m.), Šalis ta Lietuva (2009 m.),
Pajusk Lietuvą (2011 m.), Atradimai ir išradimai, kurie pakeitė pasaulį (2012 m.).
Naudingų knygų norintiems išmokti naudotis kompiuteriu ir kompiuterinėmis programomis išleido projektas Bibliotekos pažangai; iš jų paminėtinos: Saugus
ir draugiškas internete, Kuriu elektroninį nuotraukų albumą, E. paslaugos – patogesniam
gyvenimui (2011 m.), Mano interneto kelrodis (2011 m.), Išmokime dirbti kompiuteriu
ir kt.
Nuo 2000 metų prasidėjo lyg ir grįžimas į tautos istorinę atmintį. Atgijo
primirštas kraštotyros darbas. Bibliotekos ėmė rinkti medžiagą apie jų vietovėse
vykusius įvykius, žymius žmones. Bibliotekoje yra surinkta kraštotyros medžiaga
apie poetą, kunigą Antaną Strazdą, pirmąjį socialdemokratą, Kamajų respublikos kūrėją, kovotoją su cariniu režimu Jurgį Smalstį-Smolskį, Kamajų apylinkėse aktyviai
veikusius knygnešius Konstantiną Narkevičių, Igną Starkų, architektą, Rokiškio
krašto garbės pilietį Kazį Šešelgį, poetę ir rašytoją Alę Rūtą Nakaitę-Arbačiauskienę.
Renkami buvusių tremtinių atsiminimai, taip pat medžiaga apie Kamajų istorines
vietas, kultūros, archeologijos paminklus. Yra išskirta lentyna kraštotyrai Kampelis
širdžiai brangus, kuriame eksponuojama medžiaga apie Kamajų apylinkėse gimusius
ir Lietuvoje garsius žmones: matematiką, Lietuvos MA narį Henriką Pragarauską, docentą, technikos mokslų daktarą Stasį Mickūną, inžinierių, išradėją Feliksą
Dobkevičių, fotografą, fotoalbumo Panevėžys ir panevėžiečiai autorių Antaną Gylį,
biomedicinos mokslų daktarą, LŽI mokslo darbuotoją Algimantą Magylą, inžinierių mechaniką, habilituotą technologijos mokslų daktarą Bronių Bakšį. Lentynoje
ne tik medžiaga apie Kamajų kraštą, bet ir leidiniai apie visą Rokiškio kraštą.
Paminėtini Rokiškio rajonas (2005 m.), Rokiškio krašto garbės piliečiai (vaizdo įrašas,
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2006 m., išleido Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka),
Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio (sudarytojas Petras Blaževičius), Panemunėlis,
(sudarytojai Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas, 2011 m.), Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos leidžiamas Rokiškio krašto
kultūros žurnalas Prie Nemunėlio (redaktorė Alicija Matiukienė).
Rašant istoriją naudotasi 1960–2012 m. bibliotekos fondo visuminės apskaitos ir inventorinėmis knygomis, metraščiais, darbo dienoraščiais, ataskaitomis,
užrašytais atsiminimais.
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Salų biblioteka*
Rasa Kalnietienė

Jau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai, dvarininkai turėjo knygų
ir jas kaupė. Todėl ir Salose pirmoji biblioteka turėta dvare. Knygos daugiausia
buvo lenkų, vokiečių, italų kalbomis. Žinoma, kad šia biblioteka naudojosi tik
dvaro panelės ir ponai, kurie čia atvykdavo vasarą pramogauti.
1908 metais Salose iš asmeninių parapijos klebono A. Bublio ir parapijiečių
suaukotų lėšų buvo įkurta parapinė biblioteka. Jos veiklai vadovavo klebonas
A. Bublys. Kiek ir kokių knygų buvo bibliotekoje ir iki kada ji veikė, nenustatyta.
Tarpukariu Salose aktyviai veikė Jaunalietuvių ir Jaunųjų ūkininkų sąjungos,
kurios turėjo savo bibliotekėles ir platindavo bei mainydavo leidinius tarp savo
narių. Nuo 1922 m. Salų dvare veikusi žemesnioji žemės ūkio mokykla taip pat
turėjo savo knygų fondą, tačiau darbuotojo neturėjo.
Pokariu Salų apylinkėje veikė Guči¿nų, Grevíškių, Neviìrių ir Salÿ klubaiskaityklos, kurios aptarnavo skaitytojus, rengdavo vakarus, suėjimus, dirbo visą
kultūrinį švietėjišką darbą. Čia darbuotojai dažnai keitėsi, specialistų nebuvo, atlyginimai maži. 1950 metais buvo panaikinti valsčiai kaip administraciniai vienetai
ir bibliotekos tapo pavaldžios apylinkių taryboms ir rajonų kultūros ir švietimo
skyriams.
1951 metais Salose buvo atidaryta Salų biblioteka. Ji įsikūrė buvusioje klebonijoje ir turėjo 1200 egz. knygų fondą, aptarnavo 110 skaitytojų. Pirmasis Salų
bibliotekos vedėjas – V. Bajoras. Tuo pat metu Salų apylinkėse veikė Gučiūnų
kaimo, Salų septynmetės mokyklos, Salų žemės ūkio technikumo bibliotekos.
Pirmasis Salų bibliotekos vedėjas dirbo trumpai – tik porą mėnesių. Po jo septynetą metų darbavosi Ona Medzelienė
(Rimkutė). Iki 1958 m. tikslių žinių apie
bibliotekos darbą nerasta. Nuo 1958 iki
1961 metų joje dirbo Sofija Daminauskienė (Motiejūnaitė). Ji prisimena, kad
dirbti buvę labai sunku, nes bibliotekoje
buvo labai šalta, bibliotekos patalpoms
reikėjo remonto. Be skaitytojų aptarnavimo, teko rengti poilsio vakarus,
organizuoti ir parengti šokių kolektyvą
įvairioms šventėms.
Jau 1959 m. pabaigoje bibliotekos fonde buvo per 4900 egz. knygų.
Aptarnaujamoje zonoje gyveno 482
skaitytojai, biblioteka per metus išda- Sofija Daminauskienė (Motiejūnaitė). 1960 m.
vė 4016 knygų, padarė 6 bibliografines Iš S. Daminauskienės asmeninio archyvo
apžvalgas, rengė knygų J. Paukštelio
Jaunystė, N. Ostrovskio Audrų pagimdyti, * Oficialus pavadinimas – Rokiškio rajono savivaldybės
E. Tautkaitės Takais takeliais į didį kelią,
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Salų filialas.
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I. Simonaitytės Vilius Karalius aptarimus. Įvyko keturios knygų nagrinėjimo
konferencijos, veikė trys kilnojamosios
bibliotekėlės. 1961 m. pavasarį Sofija
Daminauskienė (Motiejūnaitė) persišaldžiusi sunkiai susirgo, todėl Salų
bibliotekoje iki 1964 metų darbavosi
Dalė Kirilauskienė (Didžgalvytė).
1962 m. Salų bibliotekos mik
rorajone buvo 1100 galinčių skaityti
gyventojų, skaitė 700 skaitytojų. Per
metus jie perskaitė 7841 knygą. Surengta knygų: J. Ragausko Ite, missa
est, Gyventi gera, J. Avyžiaus Į stiklo
kalną aptarimai, knygos Kas atsakys už
Narvilų šeimos tragediją? veikėjų lite- Dalė Kirilauskienė (Didžgalvytė) darbo Salų
ratūrinis teismas. Paruoštos 8 knygų bibliotekoje metu. 1964 m. Iš D. Kirilauskienės
parodos, nupiešti 5 plakatai, sudaryti asmeninio archyvo
4 skaitymo planai. Dalei labai patiko
bibliotekininkės darbas, todėl ji išvyko mokytis į Vilnių, paskui ilgą laiką darbavosi Vilniaus medicinos bibliotekoje.
1964 m. rugpjūčio 20 d. bibliotekos vairą perėmė Elena Savickienė (Sinicaitė), o biblioteka persikėlė į kolūkio Už taiką patalpas Salų kaime – vadinamąjį
Kremlių, buvusius Salų viršaičio Butkaus namus, ir perėmė Gučiūnų bibliotekos
fondą, kuris atkeltas iš Gučiūnų kaimo, ištremtų Mažylių sodybos.
Iš Salų ir Gučiūnų bibliotekų fondų buvo atrinktas ir sudarytas naujai
atidaromos Nevierių kaimo bibliotekos fondas. Šį darbą atliko Irena Žindulienė
(Brenciūtė), kuri ir dabar (2014 m.) dirba Rokiškio r. saviv. viešosios bibliotekos

Elena Savickienė
(Sinicaitė) (kairėje)
su seserimi Zina.
Apie 1965 m.
Iš Zinos Kurpienės
(Sinicaitės) asmeninio
archyvo
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„Poezijos pavasario“ dalyviai Salose. 1967 06 13. Iš Vinco Kriaučiūno asmeninio archyvo

Konstantinåvos filiale. 1965 m. Salų bibliotekos fonde buvo 5707 egz. knygų. Išduota
skaitytojams 9185 egz. dokumentų. Bibliotekos mikrorajone gyveno 563 galintys
skaityti gyventojai. Parengta 11 knygų parodų rašytojų gimimo ir mirties metinių
proga, padaryta 11 knygų bibliografinių apžvalgų, surengta 4 teminiai ir vienas
literatūrinis vakaras.
1966 m. gegužės 1 d. bibliotekoje pradėjo dirbti Valė Neniškytė. Biblioteka
turėjo 6034 egz. knygų fondą, 4722 egz. knygų buvo išduota skaitytojams, padaryta viena bibliografinė apžvalga, suruošta 8 knygų parodos, išrinkta bibliotekos
taryba iš 3 asmenų.
1965 m. Lietuvoje prasidėjo tradicinės Poezijos pavasario šventės. Poezijos
pavasarį į Rokiškį atvežė poetai A. Maldonis, V. Bložė, V. Rudokas, M. Martinaitis, G. Kanovičius ir literatūros kritikė I. Kostkevičiūtė. Vakaras-susitikimas su
svečiais įvyko gražiame gamtos kampelyje – Salose (Poezijos pavasaris žengia.
Šventė Salose, Tiesa, 1965, birž.). Dar kartą Poezijos pavasario paukštė atskrido į
Salas 1967 m. birželio 13 d. Tais metais atvyko A. Maldonis, A. Baltakis, M. Martinaitis, P. Širvys, J. Strielkūnas, M. Macijauskienė, A. Grigaliūnienė, latvių poetas
J. Petersas. Poezijos vakare jie skaitė savo kūrybą, pasakojo apie savo darbą,
planus.
„[...] Ypač čia populiarus Paulius Širvys. Visi pamatėme, kaip jį myli, džiaugiasi juo –
savo krašto dainiumi. Ir Paulius buvo neatpažįstamai pasikeitęs: šėlo su visais, ant rankų
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Buvusi Salų
parapijos klebonija,
kurioje buvo įsikūrusi
Salų biblioteka, ten
pat veikė paštas ir
ambulatorija. 2010 m.
R. Kalnietienės nuotr.

buvo nešiojamas ir mėtomas į viršų, vis kartojant, kad Paulius – tai jų, saliečių, brangiausias žmogus.“ (Macijauskienė M. Metai su Pauliumi: Atsiminimai apie Paulių
Širvį, Vilnius, 2007, p. 147)
Prie šios šventės organizavimo labai ženkliai prisidėjo visos Salų apylinkėje
dirbusios bibliotekininkės.
1974 m. įvyko bibliotekų centralizacija – Salų biblioteka tapo Rokiškio r.
centrinės bibliotekos Salų filialu. Nuo 1975 iki 1979 metų Salų bibliotekoje darbavosi
Alė Davainienė, biblioteka buvo sugrąžinta į Salų miestelį, į buvusias patalpas.
Nuo 1979 m. Salų bibliotekai ėmė vadovauti Irena Motiejūnienė. Ji savo
atsiminimuose apie darbą pasakoja:
„Pradėjus dirbti panaikino Salų tarybinį ūkį technikumą, kartu ir technikumo biblioteką,
todėl man teko savo biblioteką perkelti į Salų dvarą, į buvusio Salų tarybinio ūkio technikumo bibliotekos patalpas ir sujungti bibliotekų fondus. Po metų, prasidėjus Salų dvaro
restauracijai, teko vėl perkelti biblioteką į naują vietą – į senojo bendrabučio patalpas,
kurios buvo be galo šaltos: vasarą vėsu, nes patalpa šiaurinėje pusėje, na, o žiemą dažnai
tebūdavo tik +3 laipsniai šilumos. 1985 metais vėl teko persikraustyti į kitą vietą tame
pačiame pastate, nes ten buvo suremontuotos šiltesnės ir didesnės patalpos.“
1994 metais Salose panaikinus vaikų darželį, biblioteka buvo perkelta į jo
patalpas, kurios iš tiesų labai tiko bibliotekai. Apie visus šiuos persikraustymus
Irena Motiejūnienė pasakojo:
„Šis keliavimas iš vienos vietos į kitą kainavo ne tik daug laiko, bet sveikatos, nervų.
Persikraustymui būdavo skiriamas transportas ir žmonės, tačiau, tai atliekant greitai,
susimaišydavo fondas. Persikraustyti dažniausiai padėdavo vyras, vaikai, Salų aštuonmetės
mokyklos mokiniai.“
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Senasis bendrabutis.
Įvairiose jo patalpose
1984–1994 metais
buvo įsikūrusi
Salų biblioteka.
R. Kalnietienės nuotr.

Irena Motiejūnienė
bibliotekoje. 1997 m.
Zitos Levaškevičienės
nuotr.

Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 1995 08 02 įsakymą, rajono valdybos 1995 08 02 sprendimą, Rokiškio centrinė biblioteka pradėta vadinti
Rokiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, o Salų biblioteka tapo Rokiškio r.
savivaldybės viešosios bibliotekos filialu.
1999 m. Salų biblioteka perėmė Salų pagrindinės mokyklos bibliotekos fondą,
kurį su mokinių ir mokytojų pagalba taip pat teko susigabenti. Salų bibliotekoje
Irena Motiejūnienė dirbo 21 metus. Kaip pati sako:
„Rodos, visas pradirbtas laikas prabėgo persikeliant iš vienų patalpų į kitas, tačiau buvo
skaitytojai, lankytojai. Kai dar Salose veikė technikumas, bibliotekoje skaitė apie 700 skaitytojų, veikiant Salose Kadrų kvalifikacijos kėlimo mokyklai, jų buvo apie 500. Na, o ją
panaikinus, Salų bibliotekoje liko apie 350 skaitytojų. Organizavau įvairius renginius,
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Susitikimas Salų bibliotekoje su kraštiete literate Aldona Kandroškaite minint jos 70-metį.
Pirmoje eilėje (iš kairės): Mantas Klebonas, Miglė Našlėnaitė, Rosita Šukytė, už jos Gintarė
Šukytė, Kristina Čypaitė, Rimvydas Gorjunovas, Aida Juknaitė, Ramūnas Augulis, Jūratė
Vasiliauskaitė, Jūratė Trumpickaitė, Sandra Augulytė; antroje eilėje (iš kairės): Irena
Motiejūnienė, už jos Kalvių bibliotekininkė Rūta Baltušytė, Nijolė Ažukukienė, Jūra Juknienė,
Oksana Virkauskaitė, Zita Levaškevičienė, jubiliatė Aldona Kandroškaitė. 1999 m.
Gražinos Matukienės nuotr.

tačiau visa tai daryt teko iš asmeninių lėšų. Šiltas bendravimas užsimezgė su literate,
kraštiete Aldona Kandroškaite. Bibliotekoje vyko jos knygų pristatymai, jubiliejinė šventė.
Į Salų biblioteką buvo atvykusi Elena Mezginaitė, Antanas Kancevičius – vyko jų knygų
pristatymai skaitytojams. [...] Malonu prisiminti visus tuos žmones, kolegas ir skaitytojus, kuriuos sutikau dirbdama Salų bibliotekoje. Auksinėmis raidėmis galima minėti Zitą
Levaškevičienę, Danutę Šukienę, Rūtą Skardienę, Nijolę Ažukukienę, Almą Jurgelionienę,
Tautvilį Gruoblį, Stasį Raugalą.“
1 lentelė
Salų bibliotekos skaitytojai ir spaudinių išdavimas 1980–1989 m.
Metai
Skaitytojai
Išduota
Fondas

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

501

503

504

504

501

501

503

501

501

501

10225

10062

10080

10081 10021

10040

10063

10020

10024

10012

10154

10983

11131

11198

11454
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Skaitytojų grupė, Salų bibliotekoje baigusi „Kompiuterinio raštingumo mokymą“. Iš kairės:
Rimutė Vasiliauskienė, Donatas Dūkštas, Danielė Mažylienė, už jos Sigitas Strumskys,
vyresn. bibliotekininkė Rasa Kalnietienė, už jos Audrius Kirša, Egidijus Trumpickas, Remigijus
Stralys, Robertas Vaštaka, Rasa Mažylienė. 2011 04 06. Gedimino Pakšto nuotr.
2 lentelė
Salų bibliotekos skaitytojai ir spaudinių išdavimas 1990–1999 m.
Metai
Skaitytojai
Išduotis
Fondas

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

306

308

306

305

301

301

301

301

301

301

6356

6525

6650

6426

6626

6665

6773

7058

7485

7501

9946

9343

9067

8312

2000 m. gegužės 2 d. Irenai Motiejūnienei išėjus į užtarnautą poilsį, Salų
bibliotekoje pradėjo dirbti Rasa Kalnietienė, 1985 m. baigusi Rokiškio kultūros
mokyklą (šiuo metu (2013 m.) Rokiškio kolegija), įgijusi bibliotekininkės specialybę. Nors 2003 m. Salose buvo panaikinta Salų pagrindinė mokykla, bibliotekoje
skaitytojų skaičius nesumažėjo: buvo 317, spaudinių išduota 13905 egz.
2005 m. Salų bibliotekoje atidarytas viešasis interneto prieigos taškas (VIPT).
Jis įsteigtas Rokiškio viešajai bibliotekai laimėjus projektą Viešųjų interneto prieigos
taškų steigimas kaimiškose vietovėse. Pagal šį projektą Salų biblioteka gavo 5 kompiuterinius komplektus, daugiafunkcinį dauginimo-kopijavimo aparatą, pradėta
teikti nemokamo interneto paslauga. 2009 m. pagal projektą Bibliotekos pažangai
atnaujinta kompiuterinė įranga, gauti du kompiuteriai vartotojams ir nešiojamasis
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kompiuteris darbuotojai. Projektas apėmė ir kursus bibliotekininkams, gauti ECDL
pažymėjimai. Labai padaugėjo skaitytojų, jaunimas ir vaikai noriai naudojosi naujove. Išmokti dirbti kompiuteriu norėjo ir suaugusieji, todėl 2009 m., atnaujinus
kompiuterių bazę ir bibliotekininkei baigus reikiamą mokymąsi, jiems buvo organizuotas kompiuterinio raštingumo mokymas. Gerokai padaugėjo skaitytojų – 351,
spaudinių išduota 13 541 egz.
3 lentelė
Salų bibliotekos skaitytojai ir spaudinių išdavimas 2000–2009 m.
Metai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

306

310

316

317

317

351

365

361

358

381

Išduota

13493

13357

13212

13905

12470

13541

12617

12467

16474

17097

Fondas

9429

9144

9148

8927

8737

8767

8767

8801

8975

8986

Skaitytojai

4 lentelė
Salų bibliotekos skaitytojai ir spaudinių išdavimas 2010–2013 m.
Metai

2010

2011

2012

2013

372

382

383

392

Išduota

16274

18389

19715

19854

Fondas

8908

8917

8623

8204

Skaitytojai

Salų bibliotekos paslaugomis naudojasi ne tik vietiniai gyventojai, kurių Salų
bibliotekos mikrorajone gyvena apie 600, bet ir atvykstantys į Salas poilsiauti,
stovyklauti. Nuo 2003 m. Salų dvare kiekvienais metais veikia tarptautinė baltistų vasaros mokykla Academia Gramaticorum Salensis, nuo 2006 m. Vilniaus dailės
akademijos pirmakursiai čia atlieka mėnesinę praktiką, būna parasparnininkų ir
kitos įvairios stovyklos. Visiems labai patinka, kad bibliotekoje gali pasinaudoti interneto ryšiu, pasidaryti reikiamų kopijų, susipažinti su spauda, paskaityti
knygų ir, žinoma, dalyvauti renginiuose. Čia vyksta susitikimai su kraštiečiais,
poetais Antanu Kancevičiumi, Aldona Kandroškaite, kaimų susitikimai, buvusių
Salų tarybinio ūkio-technikumo moksleivių susitikimai, supažindinama su Vinco
Kriaučiūno, Danutės Mažeikienės, Genovaitės Stulpinienės, Teresės Staneikaitės
knygomis ir susitinkama su jų autoriais. Vaikams ir jaunimui skiriamos įvairios
parodos-konkursai, vyksta skaitymai, ekspedicijos Gimtasis kraštas.
2001 metais Salų biblioteka minėjo 50-metį. Susirinko gausus būrys skaitytojų,
buvusių bibliotekininkių, kolegių, Salų pagrindinės mokyklos, valdžios atstovų.
Susirinkusieji linkėjo bibliotekai gyvuoti ilgai ir prasmingai. Renginio pabaigoje
buvo parodytas Salų kultūros namų saviveiklininkų paruoštas spektaklis Vijūno
Nepaprasta naujiena.
2004 m. gegužės 13 d. vyko renginys, skirtas Lietuviškos spaudos atgavimo
100-mečiui. Viešnios iš Rokiškio viešosios bibliotekos S. Galvydienė ir D. Vilkickienė ne tik atvežė senų antikvarinių leidinių parodą, bet ir susirinkusius į renginį
supažindino su spaudos draudimo ir jos atgavimo istorija.
2005 m. Salose susikūrė Salų kaimo bendruomenė, kurios veikloje nuolat
dalyvauja bibliotekininkė, rašo ir vykdo įvairius bendruomenei, vaikams ir biblio
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Prie kompiuterių ir
jaunesni, ir vyresni...
Iš kairės: Egidijus
Trumpickas
(nusisukęs),
Gediminas Pakštas,
Audrius Kirša,
Remigijus Stralys.
2012 04 12.
R. Kalnietienės nuotr.

Neformalios jaunimo
grupės „Verdenė“
nariai paskutiniame
projekto „Gimtinės
pažinimas: Gučiūnų
kaimas“ renginyje.
2008 08 30.
R. Kalnietienės nuotr.

tekai reikalingus projektus. 2008 m. bibliotekininkė kartu su neformalia jaunimo
grupe Verdenė vykdė projektą Gimtinės pažinimas: Gučiūnų kaimas, kurios metu
buvo renkama kraštotyrinė medžiaga apie šį kaimą, tvarkoma kaimo koplytstulpio
aplinka, lankomos dvejos kaimo kapinės.
2009 m. Salų biblioteka saliečius supažindino su buvusio Salų tarybinio
ūkio-technikumo ilgamečio direktoriaus Vinco Kriaučiūno knygos apie Salas Salos
prie žydrojo Dviragio antru papildytu leidimu. Šventėje dalyvavo ne tik saliečiai,
bet ir buvę technikumo auklėtiniai, darbuotojai, dėstytojai.
2010 m. buvo prisidėta prie Salų kaimo bendruomenės organizuotos šventės Saloms 560. Biblioteka surengė vaikų piešinių konkursą ir poezijos vakaronę
Atverkime širdis. Jos metu savo kūrybą skaitė ir deklamavo kraštietė Danutė Drebulienė (Kužulytė) iš Zarasÿ r., poetas Jonas Balaišis, Genovaitė Stulpinienė-Vykingė,
kraštietis Stanislovas Gavėnas iš Radvíliškio r., kraštietė Vanda Andriuškevičienė
(Lapinskaitė), poetės Teresės Mačiulienės (Staneikaitės) eiles apie Salas skaitė
Alfonsa Kavoliūnienė.
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Vinco Kriaučiūno
knygos „Salos prie
žydrojo Dviragio“
sutiktuvės. Iš kairės:
buvusi Rokiškio rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė
Zita Jodeikienė,
knygos autorius
Vincas Kriaučiūnas
ir Salų bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė
Rasa Kalnietienė.
2009 09 06.
Z. Levaškevičienės
nuotr.
Vakaronės „Atverkime
širdis“ metu savo
kūrybą skaito kraštietė
Danutė Drebulienė
(Kužulytė). 2010 m.
Z. Levaškevičienės
nuotr.

2011 m. Rokiškio r. savivaldybės biblioteka parengė projektą Biblioteka –
šviesos versmė ir gavo lėšų Salų bibliotekos 60-mečiui minėti. Susirinkusieji į šventę
buvo supažindinti su bibliotekos veikla, jos istorija, pagerbti geriausi skaitytojai.
Jubiliejaus proga sveikino svečiai, kolegos, koncertavo Rokiškio r. Laibgaliÿ kultūros centro saviveiklininkai.
Kiekvienais metais (ir tai jau tapo tradicija) vyksta Užgavėnių eitynės su
tradiciniu Morės sudeginimu, blynų puotomis.
2011 m. kartu su Salose veikusiu Salų raidos centru ir Salų kaimo bendruomene buvo surengta vakaronė Mokymasis visą gyvenimą. Dalyvavo svečiai iš
Júodupės ir Jūžintÿ. Susirinkusiems buvo parengta paroda, skirta Salų miestelio
istorijos raidai atskleisti.

719

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Salų bibliotekos
60-mečio šventė.
Iš kairės: Rokiškio
rajono savivaldybės
J. Keliuočio viešosios
bibliotekos vyr.
metodininkė Violeta
Melvydienė, Kamajų
filialo vyresn.
bibliotekininkė
Rita Michailovskienė,
Salų filialo vyresn.
bibliotekininkė Rasa
Kalnietienė.
2011 10 15. Alfonso
Trumpicko nuotr.

Užgavėnių šventė Salų
bibliotekos kiemelyje.
2011 03 08. Rimvydo
Gorjunovo nuotr.

2012 m. kovo 14 d. Salų bibliotekos kiemelyje vyko kompleksinė Atvelykio
popietė-viktorina Mušk margutį. Popietės metu suaugusieji, jaunimas ir vaikai ne
tik linksmai leido laiką kartu, bet ir dalyvavo viktorinoje, žaidimuose, margučių
konkursuose.
2013 m. balandžio 18 d. Salų bibliotekoje vyko literatės doc. G. StulpinienėsVykingės naujos poezijos knygos Ties pravertu langu, rašytos ir Salose, sutiktuvės.
Su knyga supažindino pati autorė, pasakojo apie kūrybos subtilybes.
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Atvelykio popietėviktorina „Mušk
margutį“ Salų
bibliotekos kiemelyje.
Iš kairės: Žydrė
Gorjunova, Lukas
Tuska, Deimantas
Gorjunovas,
Gediminas Pakštas,
Gabija Tuskaitė,
Danutė Kuncevičienė,
Velykų bobutė
(Zita Levaškevičienė).
2012 04 14.
R. Kalnietienės nuotr.

Genovaitės Stulpinienės-Vykingės knygos „Ties pravertu langu“ sutiktuvės Salų bibliotekoje.
2013 04 18. Z. Levaškevičienės nuotr.

Dar viena tradicija – dalyvavimas rengiant projektus ir organizuojant Salų
kaimo tradicinę šventę Žvejo sala. Biblioteka visada prisideda prie jau tradicine
tapusios akcijos talkos Darom organizavimo. 2013 m. gegužės 4 d. vyko ir labai
didelio pasisekimo sulaukė salietės tautodailininkės Augenijos Ruželienės pynimo
edukacinė pamokėlė ir jos darbų paroda.
2013 m. dalyvauta vietos projekte Kaimo gyventojų bendruomeniškumo, socialinio ekonominio aktyvumo skatinimas. Biblioteka bendruomenei, kurį vykdė Rokiškio r.
savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir filialai. Salose, šalia Salų dvaro,
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Edukacinė pamokėlė.
Iš kairės: Rita Gylienė,
Ingrida Ruželytė,
tautodailininkė
Augenija Ruželienė,
Reda Ivanauskienė,
Genovaitė Šešelgienė.
2013 05 04.
R. Kalnietienės nuotr.

Projekto „Biblioteka –
bendruomenei“ šventės
„Medus – ir maistas,
ir vaistas“ prie Salų
dvaro rūmų bendras
vaizdas. 2013 06 29.
Roberto Butkevičiaus
nuotr.

įvyko šventė Medus – ir maistas, ir vaistas, kurią surengė Salų biblioteka kartu
su kitomis Kamajų seniūnijos bibliotekomis. Jos metu bitininkystės paslaptimis
dalijosi bitininkas Nerijus Jukna, saliečių tarme pasakojimus iš bitininkų gyvenimo
A bitelas tik skraida porino garbaus amžiaus bitininkas Aloyzas Bagdonavičius.
Susirinkusius į šventę sveikino Seimo narys Vytautas Saulis, Kamajų seniūnė
Laimutė Vilimavičienė, Rokiškio r. savivaldybės meras Vytautas Vilys. Linksmino
bardai Povilas Girdenis, Jonas Bagdonavičius, Kastytis Petryla ir Aukštakalnių
kaimo kapela Barškutis.
2013 m. lapkričio 19 d. Salų biblioteka vykdė Salų kaimo bendruomenės
projektą Tarp kalbos lobių – gimtoji tarmė, skirtą Tarmių metams pažymėti. Surengta
šventė, kurios metu buvo supažindinta su Salų dvare veikusios edukacinės etnokultūrinės vaikų ir jaunimo stovyklos Aukštaičių tarmė XXI amžiuje išleistu DVD
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Projekto „Biblioteka – bendruomenei“ šventės „Medus – ir maistas, ir
vaistas“ dalyvius, svečius ir žiūrovus sveikina Seimo narys Vytautas
Saulis. Iš kairės: renginio vedėja Rokiškio rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė,
Salų filialo vyresn. bibliotekininkė Rasa Kalnietienė, Seimo narys
Vytautas Saulis. 2013 06 29. R. Butkevičiaus nuotr.

Šventė „Tarp kalbos lobių – gimtoji tarmė“. 2013 11 19. Ingos Stočkutės-Tervydienės nuotr.
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Šventė „Trys Karaliai Salose“. 2014 01 06. I. Stočkutės-Tervydienės nuotr.

disku Kas tar taka par dvarėlį. Susirinkusieji taip pat buvo supažindinti su Rokiškio
r. saviv. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos leidžiamo žurnalo nauju numeriu ir
Rokiškio krašto muziejaus išleista knyga Auksinia abalia jieškajimas, aptartos lietuvių
kalbos tarmės, kalbėta įvairiomis šnektomis ir tarmėmis.
2014 m. sausio 6 d. Salų dvare kartu su Salų kultūros namais ir Salų kaimo bendruomene buvo surengta šventė Trys Karaliai Salose. Linksma ir kūrybinga
forma pirmą sykį Salose surengta šventė labai patiko susirinkusiems. Su kiekvienu
iš jų bendravo Trys Karaliai: pasakojo savo istorijas, dovanojo dovanų, surengė
mažytę viktoriną.
2014 m. kovo 29 d. Salų bibliotekoje jos skaitytojams surengtas literatės doc.
Genovaitės Stulpinienės-Vykingės naujos knygos Čekų kultūra Lietuvoje sutiktuvės.
Renginyje dalyvavo Kamajų seniūnė Laima Vilimavičienė.
2014 m. birželio 7 d. kartu su Salų dvaro sodybos turizmo ir laisvalaikio
organizatore I.Stočkute-Tervydiene ir Gučiūnų kaimo iniciatyvine grupe buvo
organizuotas Gučiūnų kaimo susitikimas. Jo metu pašventintas naujai pastatytas,
Rokiškio medelyno direktoriaus Romualdo Petronaičio lėšomis ir darbu paremtas
Gučiūnų kaimo koplytstulpis.
2014 m. Salų bibliotekoje svečiavosi Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos Vaikų skyriaus lėlių teatras Padaužiukai. Į Salas buvo atvežtas spektaklis Vilko bajorystė. Gausiai susirinkusiems Salų vaikams labai patiko
spektaklis, nes jie patys galėjo vaidinti, pabendrauti su aktoriais, apžiūrėti lėles.
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G. StulpinienėsVykingės knygos
„Čekų kultūra
Lietuvoje“ sutiktuvių
metu. 2014 03 29.
R. Kalnietienės nuotr.

Gučiūnų kaimo koplytstulpio šventinimas. 2014 06 07. Kęsto Tervydžio nuotr.
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Salų bibliotekos
jaunieji skaitytojai
kartu su Rokiškio
rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos
Vaikų skyriaus lėlių
teatro „Padaužiukai“
aktoriais po spektaklio
„Vilko bajorystė“.
2014 06 20.
R. Kalnietienės nuotr.

Po Vinco Kriaučiūno sudarytos knygos „Pabūkime kartu. Antologija“ sutiktuvių šalia Salų
dvaro. 2014 07 11. Valerijos Bagdonavičienės nuotr.
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Susitikimas su kraštiete poete Danute Mažeikiene (su puokšte). 2014 10 15.
I. Stočkutės-Tervydienės nuotr.
Iš kairės: Salų
bibliotekos vyresn.
bibliotekininkė
R. Kalnietienė,
skaitytoja Rimutė
Vasiliauskienė
(Augulytė) ir
V. Mačiekus atrenka
nuotraukas būsimajai
knygai apie Kamajų
kraštą iliustruoti.
2012 06 21.
A. Petrašiūno nuotr.

2014 m. liepos 11 d. Salų dvare vyko buvusio Salų tarybinio ūkio technikumo
direktoriaus Vinco Kriaučiūno (1928–2014) parengtos knygos Pabūkime kartu. Antologija sutiktuvės. Šioje knygoje sudėti Salų apylinkėse gimusių, čia besimokiusių,
dirbusių poetų ir literatų eilėraščiai. Be sudarytojo įžanginio straipsnio, pateikta
žinių apie kiekvieną autorių. Sutiktuvėse dalyvavo gausus būrys saliečių, buvu-
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Būsimosios knygos
apie Kamajų kraštą
vienas autorių Albinas
Eigminas kalbasi su
vyresn. bibliotekininke
R. Kalnietiene
apie amatus Salų
parapijoje.
2013 07 25.
A. Petrašiūno nuotr.

sių Salų technikumo auklėtinių, Seimo narys Vytautas Saulis, Vinco Kriaučiūno
artimieji, poetai ir literatai, kurių eilės sugulė į šios knygos puslapius.
2014 m. spalio 15 d. Salų bibliotekoje skaitytojai supažindinti su kraštietės
poetės Danutės Mažeikienės (Tumonytės) nauja knyga Mane prakalbino lietus. Susirinkusiems labai patiko bendrauti su poete, pasiklausyti poezijos posmų, prisiminti
jaunystę, praeitį.
Salų bibliotekoje nuolat veikia kraštotyrinė paroda Prie Dviragio. Ji nuolat
papildoma, keičiama atsižvelgus į laikotarpį, gyvenimo poreikius, minint kraštiečių sukaktis. Čia rengiamos spaudinių parodos rašytojų jubiliejams, atmintinoms
datoms, valstybinėms šventėms pažymėti. Vyksta tautodailininkų ir amatininkų
darbų parodos. Smagu, kai į biblioteką žengia ir jaunas, ir senas, kai čia randa
ne tik žinių, knygų ir interneto platybes, bet ir paprastą žmoniškumą, gerą žodį.
* * *
Bibliotekos istorija parašyta remiantis išlikusiais dokumentais, inventorinėmis
knygomis, metraščiais, ataskaitomis, užrašytais atsiminimais.
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Duokiškio biblioteka*
Danutė Vigėlienė

Spaudos draudimo laikais Duõkiškį ir aplinkinius kaimus pasiekdavo caro
valdžios draudžiamieji lietuviškieji raštai, maldaknygės. B. Kaluškevičiaus ir K. Misiaus knygoje Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904 minimas Adolfas Kusta,
gimęs 1873 m., valstietis, knygnešys, slaptų kaimo mokyklų mokytojas (daraktorius)
XX a. pradžioje mokęs vaikus Vaine¤kių, Butíškių, Mik¸nų kaimuose. Jo brolis
Benediktas Kusta pasakojo: „Buvo baigęs rusišką mokyklą, gerai mokėjo kalbėti rusiškai ir lenkiškai. Knygas gabenęs iš Prūsijos.“ Knygnešys Adolfas Kusta palaidotas
senosiose Duokiškio kapinėse.
1907–1910 m. Juozas Indriūnas drauge su Juodoniÿ Juozu Jurgelioniu, Viktariškio Dobkevičium, Daukum, Vaineikių Augustu Pakštu, Antanu ir Jurgiu Vilėniškiais rūpinosi kaimo žmonių švietimu. Jie organizuodavo lietuviškus vakarus.
1910 metais buvo surengtas pirmasis lietuviškas vakaras, įkurta parapijos bibliotekėlė.
Žmonės prisimena knygnešį Juozą Balbatą. Jis gimė ir augo Minči¿nų kaime,
Rõkiškio rajone. Skaityti mokėjo, rašyti – ne. Buvęs Duokiškio pradinės mokyklos
mokytojas Pranas Indriūnas savo atsiminimuose rašė, kad spaudos draudimo metais knygnešys Juozas Balbata atnešdavęs knygų ir jo tėvui. Šis knygas slėpdavęs
bičių avilyje. Jo atneštas knygas skaitė Minčiūnų, Gùdiškio, Tytìlių, Duokiškio,
Vaineikių, Trùmponių ir kitų kaimų gyventojai, mokėję skaityti. Parnešdavęs
knygelių taip pat ir vaikams. Iš jų daraktoriai mokė vaikus skaityti ir rašyti.
Draudžiamos literatūros Juozas Balbata namuose nelaikydavęs. Jis turėjo slėptuvę
didelėje pušyje, augusioje netoli kelio, vedančio iš Gùdiškio į Duokiškį.
Tarpukariu Duokiškio apylinkėse daugiausia buvo skaitomi laikraščiai Mūsų
rytojus, Lietuvos ūkininkas, Mūsų laikraštis.
Duokiškio mokyklos mokytojas Jonas Vajega atsiminimuose apie 1927–
1933 metų Duokiškį rašo, kad Duokiškio parapijos kunigas Julijonas Paliukas turėjo
nemažą biblioteką įvairiomis kalbomis. Kultūrinio darbo judrumu Duokiškis pirmavo
prieš didesnius apylinkės miestelius, kaip Jūžinta¤, Kamaja¤, Užpåliai. Jaunimas
čia norėjo ne tik darbuotis, bet ir šviestis. Buvo renkama tautosaka. Nemažai jos
surinko Tytelių kaimo gyventoja Ona Trakaitė. Į Duokiškį buvo atkeltas rašytojas
Kazys Kiela. Jis atsivežė daug rusiškų knygų. Pas jį vykdavo įdomūs pokalbiai
apie literatūrą ir meną. Duokiškyje kurį laiką dirbo kunigas klebonas Kuprevičius,
įsteigęs parapijos knygyną.
1946 metais mokyklos patalpose įrengiama klubas-skaitykla. Vedėja ateina
dirbti Benedikta Sabalienė. Pirmieji klubo-skaityklos skaitytojai buvo kaimo jaunimas. Laikai neramūs, vyksta rezistencinė kova. Kartais nuaidi ir šūviai. Kultūrinis
gyvenimas apmiręs.
1950 metais atvykus jaunoms mokytojoms Irenai Raišytei (Janukėnienei),
Bronei Diržytei (Zovienei) pagyvėja
meninė saviveikla. Duokiškiečiai iš* Oficialus pavadinimas – Rokiškio rajono savivysta Lietuviškas vestuves. Kaip prisivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
mena kraštietis aktorius Ferdinandas
Duokiškio filialas.
729

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Senoji Duokiškio
mokykla, kurioje veikė
klubas-skaitykla

Jakšys „tuo metu Duokišky meno saviveikla organizavosi septynmetėje mokykloje ir prie
klubo-skaityklos.
„Prie skaityklos obelaitė/ jau puošiasi žiedais. Čia ir vyrai, ir mergaitės/ susieina vakarais./ Kaip gera ir smagu,/ kai šokam, dainuojam kartu“, – dainavom tik ką parašytą
kompozitoriaus Konrado Kavecko dainą. Valstybinių švenčių ir rinkimų metu agitpunktuose
mes, mokiniai, ruošdavome programas su vienaveiksmiais vaidinimais (Jono Marcinkevičiaus „Sugrįžimas“, „Pabudimas“, „Verutė sugrįžo“), su liaudies dainų „Aguonėlės“,
„Klausė žvirblis“ ir kitomis inscenizacijomis, su gyvaisiais paveikslais ir sportinėmis
piramidėmis.“
1951 m. Ramanauskų name įkurdinta Duokiškio apylinkės biblioteka pratęsia
darbo su knyga tradicijas. Bibliotekai vadovauja Bronius Broga. Kaip prisimena
Jonas Kvedaras (1934–2008), bibliotekai buvo skirtas vienas kambarys. Biblioteka
knygų gaudavo centralizuotai iš Respublikinio bibliotekų kolektoriaus. Nors knygų
buvo nedaug, bet buvo biliardo stalas, jaunimas noriai rinkdavosi papramogauti.
Vyrai bibliotekoje mėgdavo žaisti šaškėmis ir šachmatais. Biblioteka kaimo gyvenime buvo labai svarbi.
Nuo 1950 iki 1963 metų Duokiškis buvo apylinkės centras. 1957 metais
veikia tautinių šokių, sporto, dramos rateliai. 1957–1963 metais biblioteka turėjo
apie 250 skaitytojų, nors galinčių skaityti buvo 512. Per metus išduodama apie
5000 egz., bibliotekos fondas buvo 5672 egz. 1963 m., baigusi vidurinę mokyklą,
pradeda dirbti Eugenija Gutaravičiūtė. Pradėjusi dirbti bibliotekininkė ėmė leisti
satyrinį sienlaikraštį iš kolūkio gyvenimo. Ji vadovavo apylinkės saviveiklai, buvo
aktyvi visuomenininkė.
1959 m., vadovaujant jaunai mokytojai Irenai Raišytei (Janukėnienei), pradedama rinkti Duokiškio ir aplinkinių kaimų kraštotyrinė medžiaga. Parengti
kraštotyros darbai buvo pristatomi respublikinėse parodose 1975, 1979, 1980 ir
1995 m., darbai buvo ne kartą apdovanoti. Kraštotyros darbų kopijos yra bib
liotekoje, jomis naudojasi bibliotekos lankytojai. Mokytoją artima ir nuoširdi
730

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Ramanauskų namas,
kuriame buvo įsikūrusi
pirmoji Duokiškio
biblioteka.
A. Petrašiūno nuotr.
2006 07 13

Duokiškio biblioteka
1963–1966 m.
Tame name buvo ir
medicinos punktas

draugystė siejo su Paùnksnių kaimo šviesuoliu Kazimieru Paunksniu, kuris buvo
kraštotyrinio darbo entuziastas.
Duokiškio bibliotekoje, kaip ir daugelyje Lietuvos bibliotekų, iš standartinio
dydžio (12,5 x 7,5 cm) kortelių buvo sudaromi knygų fondą atspindintys katalogai.
Pirmasis – 1952 metais pradėtas abėcėlinis vaikų grožinės literatūros katalogas, o
1955 metais – visų turimų knygų abėcėlinis katalogas. Katalogavimas užbaigtas
1956 metais ir toliau buvo aprašomos tik naujai gaunamos knygos. Kataloginiai
aprašai, palyginti su inventoriaus knygos įrašais, buvo išsamesni. 1956 metais
pradėta organizuoti bendroji laikraščių ir žurnalų straipsnių kartoteka bei teminė
kartoteka Mūsų kraštas spaudoje.
Darbuotojų kaita buvo labai didelė, darbuotojai keitėsi vos ne kasmet. 1965 m.
pradeda dirbti Benedikta Čižauskienė (Pakštaitė), 1967 m. – Vida Vijeikytė. Tuo
metu bibliotekoje buvo užregistruoti 284 skaitytojai.
Kad knyga pasiektų kiekvieną gyventoją, Lietuvos kaimiškoji teritorija 1960 m.
buvo suskirstyta bibliotekų mikrorajonais. Bibliotekos skaitytojus telkė iš joms
skirtų mikrorajonų. Duokiškio aptarnaujamame mikrorajone 1969 metais gyveno
590 gyventojų. Bibliotekoje dirbo Stasė Kemeklienė (Bernotaitė). Ji mėgo savo
darbą ir ją supančius žmones, todėl bibliotekoje skaitė 450 skaitytojų. Sovietme731
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čiu parengti statistiniai duomenys dabar gali atrodyti padidinti, netikri, tačiau
nuoširdžiai buvo siekiama priartinti knygą prie šeimų.
1970 m. rugsėjo 12 d. bibliotekoje pradeda dirbti Regina Pranskūnaitė. Tais
pačiais metais kaime atidaromi Kultūros namai. Jiems vadovauja Stasė Kvedarienė.
Nors kultūriniais renginiais pradėjo rūpintis etatiniai darbuotojai, visuomeninių
pareigų ir papildomo darbo buvo daug. Bibliotekininkės dalyvaudavo sėjos ir
derliaus nuėmimo talkose, šventėse, surašinėdavo kolūkiečių gyvulius. Kultūros
namų, bibliotekos, kolūkio, taip pat mokyklos vadovai kaime buvo kone vieninteliai žmonės, kurie rengdavo pramogas žmonėms.
Nuo 1971 m. liepos 1 d. Duokiškio bibliotekoje pradeda dirbti Benjamina
Kietytė, tačiau ir ji dirba neilgai, iki 1972 m. birželio 10 d. Ją pakeičia Regina
Makutėnaitė, kuri dirba tik iki rugpjūčio 28 d. Stasė Kvedarienė dirba iki 1973 m.
rugsėjo mėnesio. Ją pakeičia Danguolė Urbonavičiūtė, vėliau Aldona Žilytė.
1974 m. biblioteka įkurdinama Prano Šlamo name, kur buvo ir medicinos
punktas.
1976 m. vyko bibliotekų centralizacija. Kaimo bibliotekos tapo rajoninės
bibliotekos filialais.
1978 metais ateina dirbti Zoja Jasiūnienė, ji dirba iki 1980 metų. Ją pakeičia
specialistė Irena Lapašinskaitė, kuri dirba iki 1982 metų rugsėjo 1 d. Nuo 1982 m.
rugsėjo mėn. dirba Zita Milaknaitė, ją 1985 m. rugsėjo mėnesį pakeičia Kristina
Jakubonytė, kuri dirba iki 1987 m. gegužės 1 d.
1973–1986 m. laikotarpiu bibliotekoje skaitė per 370 skaitytojų. Aptarnaujamame mikrorajone gyveno per 400 gyventojų. Susiklosčius šeiminėms aplinkybėms
nuo 1987 m. gegužės 2 d. į Duokiškio biblioteką dirbti grįžta Zoja Jasiūnienė, ji
dirba iki 1993 m. balandžio 21 d.
Bibliotekoje ir toliau buvo kaupiamos abėcėlinio ir sisteminio katalogų kortelės, vedamos žurnalų, laikraščių straipsnių ir recenzijų kartotekos, pildoma ir
tvarkoma gyventojų kartoteka. Bet didelė dalis kortelių tebėra rankraštinės, rašytos
aiškiu bibliotekiniu raštu, imituojanču spausdintinį šriftą. Pagal savo užmojus bibliotekos katalogas turėjo atlikti tokias funkcijas: surinkti į vietą to paties autoriaus
veikalus, sudaryti kuo geresnes sąlygas literatūros paieškai. Tiesa, skaitytojai mažai
naudojosi katalogais ir kartotekomis. Bet tai buvo geriausias būdas bibliotekininkui
tobulėti. Sudarius katalogus, tapdavo aišku, kokių autorių ir kokio turinio knygų
turi biblioteka, kaip jos pasiskirsto pagal išleidimo metus, kalbą, rūšis (žanrą) ir
t. t. Kataloguose buvo galima patikslinti pageidaujamų leidinių bibliografinius
duomenis, pasiūlyti skaitytojui naujausią literatūrą.
1990–1995 m. laikotarpiu bibliotekoje dirba Vida Vikonytė. Jos darbo metu
buvo įkurtas lėlių teatras. Vaikai kūrė pasakas, dalyvavo lėlių teatrų šventėje
Bajõruose (Rokiškio r.). 1993 m. mikrorajone gyveno 380 gyventojų, bibliotekoje
buvo užregistruoti 178 skaitytojai. Bibliotekos fondas – 9262, išduotis – 2881 egz.
Bibliotekininkė du kartus per savaitę taip pat dirbo ir Duokiškio pagrindinės mokyklos bibliotekoje. Bibliotekoje buvo organizuojamos parodos, apžvalgos, padedama mokytojams ruošti renginius. Jos darbo metu buvo suredaguoti
katalogai. 1992 m. sudaryta sisteminė straipsnių kartoteka, kuri buvo nuolat
pildoma.
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1995 m. rugsėjo 14 d. pradeda dirbti Danutė Vigėlienė. Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone gyvena 365 gyventojai, bibliotekoje sutelkta 211 skaitytojų,
iš jų vaikų – 101. Įvairiais renginiais pažymimos valstybinės, tautinės ir religinės
šventės: spaudinių paroda sausio 13-ajai Už laisvę nuėjusiems į amžinybę, paroda,
popietė Motinos dienai Moteris – motina, tautos dvasios puoselėtoja, paroda ir minėjimas Vėlinių vakarą ir t.t. Populiariausios to meto knygos buvo apie tremtį.
1996 m. Duokiškio bibliotekos lėlių teatras buvo pakviestas į Bajorus (Rokiškio r.), į Skudurinės Onutės lėlių teatrų šventę. Šventėje parodytas spektaklis
pagal Danutės Čiurlionytės pasaką Kiškiai piškiai – baltieji bajorai. Vėliau lėlių
teatras lankėsi Duokiškio pagrindinėje mokykloje, Kãlvių kaimo vaikų darželyje.
1998 m. biblioteka perkeliama į Duokiškio mokyklos patalpas. Ji įsikuria
mokyklos pirmajame aukšte, anksčiau buvusioje fizinio lavinimo klasėje. 1999 m.
sujungiami mokyklos ir Duokiškio miestelio bibliotekų fondai. Išėjus Danutei Vigėlienei motinystės atostogų, ją pakeičia Daiva Mickūnienė. Biblioteka iškeliama į
mokyklos antrąjį aukštą. 1999 m. bibliotekai perėmus mokyklos bibliotekos knygas,
jos buvo nekataloguotos. Knygos buvo aprašomos, indeksuojamos pagal UDK ir
jungiamos į abėcėlinį bei sisteminį katalogus. 2000 metais Duokiškio mikrorajone
gyveno 393 žmonės, bibliotekoje skaitė – 217, fondas – 9367 egz. 2000 m. buvo
sutikrintas bibliotekos fondas, nurašyta pasenusi, neaktuali literatūra. Pavaduojanti
bibliotekininkė ir toliau tęsia lėlių teatro tradicijas, bendradarbiauja su Duokiškio kultūros namais. Kartu su Duokiškio kultūros namų administratore Giedre
Dagiene pastatytas spektaklis pagal Almos Karosaitės eiliuotą pasaką Kaip lapė
vilkui vištieną virė, su šiuo spektakliu dalyvauta Bajoruose (Rokiškio r.) Skudurinės
Onutės lėlių teatrų šventėje.
Bibliotekos ant ratų Lietuvoje atsirado 1998 metais, pradėjus įgyvendinti
projektą Astrid Lindgren biblioteka ir vaiko teisės. Jas Lietuvos vaikams dovanojo
švedų organizacija Save the Children Sweden. Tuomet pora bibliobusų aplankydavo
Šilutės ir Rokiškio rajonų vaikus. Kaimo bibliotekai tai buvo labai naudinga, nes
bibliobuse buvo pati naujausia literatūra vaikams, o bibliotekose pastaraisiais metais
naujų knygų labai trūko. Vaikai labai laukdavo bibliobuso apsilankymo. Tačiau
pasibaigus projektui finansavimo neliko ir 2005 metais bibliobusas jau nebelankė
kaimo vaikų. Per visą laiką iš bibliobuso pasiskolinta per 400 vnt. knygų vaikams.
Duokiškio biblioteka 2003 m. aptarnavo 226 skaitytojus, iš jų 85 vaikus. Renginiais, parodomis ir popietėmis buvo siekiama pritraukti kuo daugiau skaitytojų.
Moters dienos šventei Moteris – motina, žmona, draugė buvo paruošta rankomis siūtų
skudurinių lėlių parodėlė. Lėles mielai siuvo Daiva Balaišienė, Giedrė Dagienė,
Miranda Navickienė, Daiva Mickūnienė, Danutė Vigėlienė. Keletas lėlių ir dabar
puošia bibliotekos vaikų kampelį. Mama, amžinai balta obelie šventei biblioteka
parengė Mirandos Navickienės rankdarbių parodą. Vaikai, tai jūs esat nuostabiausi
pasaulio žiedai šventei buvo suorganizuotas piešinių konkursas Mano namai – mano
tvirtovė. Už gražiausius piešinius apdovanoti Arūnas Žilys (11 m.), Ugnė Vigėlytė
(8 m.) ir Jūratė Juodelytė (8 m.). 2003-ųjų metų liepos 26 d. Duokiškyje įvyko
pirmoji kraštiečių šventė. Susirinko nemažas būrys kraštiečių. Nepasididžiavo ir
savo atvykimu pagerbė aktorius Ferdinandas Jakšys, aktorius, dailininkas ir poetas
Bronius Gražys.
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Mirandos Navickienės rankdarbių paroda „Mama,
amžinai balta obelie“, skirta Motinos dienai

Žmonės ne tik skaito, bet ir lankosi popietėse, literatūriniuose vakaruose.
Didesnės šventės organizuojamos kartu su Kultūros namais. 2004 m. kraštiečiui,
aktoriui, poetui ir dailininkui Broniui Gražiui sukako 70 metų. Popietėje buvo
skaitomos aktoriaus eilės, didelio susidomėjimo sulaukė dailininko tapybos darbai.
Liepos 31 d. Duokiškio kaimas pražydo marga kraštiečių minia. Antrasis kraštiečių
susitikimas – iškilmingoje aplinkoje suskambo kanklių akordai, švelnūs, gimtinės
ilgesio kupini poezijos posmai. Nuoširdų posmą duokiškėnams skyrė kraštietis aktorius Bronius Gražys. Jis bibliotekai padovanojo knygų, už jas esame labai dėkingi.
2004 m. buvo aiškinamasi, kokie įžymūs žmonės gyveno ar gyvena mikrorajone. Surinkta medžiaga ir parengtas kraštotyros darbas apie tremtinius Albiną,
Igną, Stasę Balčiūnus. Kasmet rengiami bibliotekos metraščiai, atspindintys visą
bibliotekos veiklą.
2004 m. mikrorajone gyveno 371 gyventojas. Bibliotekoje sutelkta 226 skaitytojai, iš jų 79 vaikai. Kasdien bibliotekoje apsilanko po 10–15 skaitytojų. Didžioji
dalis šio skaičiaus yra pensinio amžiaus skaitytojai. Labiausiai įsimintini renginiai:
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas – vaikai piešė savo gimtąjį kaimą.
Darbelių autoriai čia pat komentavo savo piešinius – kas juos jaudina ir kaip
atrodo Duokiškis mažųjų akimis. Gedulo ir vilties dienos minėjimas vyko bibliotekoje. Minėjime dalyvavo tremtinės Ona Siderkevičienė ir Emilija Vilėniškytė.
Bibliotekoje veikė paroda Duokiškio krašto tremtiniai. Mokytoja Irena Janukėnienė
apžvelgė to meto Lietuvos įvykius, skaudžius kaimo žmonių išgyvenimus, netektis.
Ona Siderkevičienė ir Emilija Vilėniškytė pasidalijo tremties dienų prisiminimais.
2006-ieji Duokiškiui buvo išskirtiniai. Miestelis šventė Duokiškio Šv. Onos
bažnyčios įkūrimo 100-mečio jubiliejų. Minėjimo metu šventės dalyviai buvo supažindinti su bažnyčios įkūrimo istorija. Istoriją surinko mokytoja Irena Janukėnienė
ir Giedrė Dagienė.
2007 m. Duokiškio mokykla šventė 100 metų jubiliejų. Šventės metu buvo
atidengtas stogastulpis (autorius – medžio drožėjas Vidmantas Zakarka). Vyko
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Antrajame duokiškėnų susitikime per Šv. Onos atlaidus aktorius Bronius Gražys (1934–2013)
dovanoja knygas Duokiškio bibliotekai. Iš kairės: Duokiškio kultūros centro administratorė
Giedrė Dagienė, aktorius Bronius Gražys, Duokiškio vyresn. bibliotekininkė Danutė Vigėlienė.
2004 07 31

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Duokiškio bibliotekoje. Iš kairės: Duokiškio kultūros centro
administratorė Giedrė Dagienė, tremtinės Emilija Vileniškytė ir Ona Siderkevičienė, mokytoja
Jadvyga Kvedarienė, Juozas Trakas. 2005 06 14
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Tautodailininko Kazimiero Paunksnio piešinių paroda. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07

fotografijų Mokykla šimtmečio vingiuose bei tautodailės darbų parodos. 2007 m.
Duokiškio kaimo bendruomenė vykdė vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos
projektą Tautodailininkui Kazimierui Paunksniui – 100. Duokiškio kultūros namuose
buvo surengta tautodailininko drožinių bei tapybos darbų paroda, vyko vaikų
piešinių konkursas Aš piešiu gimtinę. Vaikai ir jaunimas, vadovaujami Kultūros
namų administratorės Giedrės Dagienės ir bibliotekininkės Danutės Vigėlienės,
vyko į Kazimiero Paunksnio gimtinę. Ten sodyboje augančiuose medžiuose įkelti
inkilai. Jubiliejaus proga miestelio parke pasodintas ąžuoliukas.
Organizuojant renginius bendradarbiaujama su Duokiškio kaimo bendruomene, Kultūros namais, mokykla. Rengiamos įvairios popietės, Užgavėnių kaukių,
moterų rankdarbių, rudeninių puokščių parodos. 2008 m. įvyko susitikimas su
Rokiškio krašto poete Danute Mažeikiene. Vyko edukaciniai užsiėmimai moterims.
Gaminti papuošalus iš vilnos mokė mokytoja Jūra Juknienė.
2009 m. gegužės 29 d. suskamba paskutinis Duokiškio mokyklos skambutis –
uždaroma Duokiškio pradinė mokykla. Biblioteka perkeliama į pirmąjį mokyklos
aukštą; ten ji yra ir dabar. Bibliotekai skirti 2 jaukūs, naujai remontuoti kambariai.
Labai džiaugiamės, kad patogu vyresniems žmonėms – nebereikia lipti laiptais.
Patalpos priklauso Kamajų seniūnijai.
2009–2012 metais Lietuvos bibliotekos dalyvavo projekte Bibliotekos pažangai, jį įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Lėšų projektui įgyvendinti skyrė Bilo
ir Melindos Geitsų (Gates) fondas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, prisidėjo ir
rajono savivaldybė. 2009 metų pabaigoje ir Duokiškio bibliotekoje įsteigta viešoji
interneto prieiga. Gauti 2 stacionarūs kompiuteriai ir 1 nešiojamasis kompiuteris,
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Popietė per Adventą.
Janina Paulėnienė
skaito savo eiles.
2009 11 28

skirtas darbuotojui, programinė įranga, multifunkcinis aparatas, baldai, interneto
ryšys. Projektas Bibliotekos pažangai ne tik bibliotekoms dovanojo kompiuterinę
įrangą, nemokamą internetą, bet ir rengė įvairius mokymus, akcijas bei konkursus. Bibliotekininkų kompiuterinio raštingumo mokymai, gauti ECDL (Europos
kompiuterio vartotojo pažymėjimas, oficialiai pripažįstamas Europoje ir daugelyje
pasaulio šalių) pažymėjimai suteikė galimybę mokyti gyventojus kompiuterinio
raštingumo.
Buvo didžiulis džiaugsmas, ypač moksleiviams, sulaukus nemokamo interneto.
Sveiki kaimynėliai vakaronės metu visiems gyventojams buvo pristatytas projektas
Bibliotekos pažangai, galimybės naudotis informacinėmis technologijomis, mokytis
kompiuterinio raštingumo. Interneto prieiga paskatino gyventojus, ypač vaikus,
dažniau lankytis bibliotekoje. Buvo registruoti 79 interneto vartotojai. Pirmieji
mokytis kompiuteriu atėjo Miranda ir Jonas Navickai. Padaugėjo apsilankymų
bibliotekoje. Bibliotekos lankytojai dalyvavo projekto Bibliotekos pažangai rengiamose
akcijose bei konkursuose, vaikams ypač patiko Protų kovos. Vaikai – aktyviausi
interneto vartotojai. Beveik kasdien bibliotekoje lankosi Maksas Olšauskas, Simonas
Jasiūnas, Saidas Lakačiauskas, Neda Lakačiauskaitė, suaugusiųjų grupėje – Giedrė
Dagienė, Miranda Navickienė ir kt. Internetas žmonėms palengvina gyvenimą,
keičia jų požiūrį į gyvenimą, plečia akiratį. Taip pat buvo teikiamos mokamos
paslaugos: dokumentų kopijavimas, tekstinių dokumentų spausdinimas, informacijos įrašymas į diskelį. Per 2012 metus padarytos 278 kopijos. Vartotojai, išmokę
naudotis internetu, susisiekia su savo giminaičiais, išvykusiais į užsienį, palaiko
ryšį, bendrauja. Taip pat naudojosi interneto ištekliais: elektroninis deklaravimas,
el. bankininkystė, registracija pas gydytojus, darbo paieška. Žmonės, sužinoję,
kokias galimybes teikia interneto ištekliai, įsigijo savo kompiuterius, todėl vėl
mažėja bibliotekos interneto vartotojų skaičius.
Liūdina tas faktas, kad kasmet ženkliai mažėja gyventojų: mažėja gimstamumas, daug jaunų žmonių išvyksta į užsienį dirbti ir gyventi. 2012 m. Duokiškio
bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone (Duõkiškio, Tytìlių, Mikni¿nų, Vaine¤kių,
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Vaikai – aktyviausi
interneto vartotojai.
Duokiškio bibliotekoje
2013 07 24.
A. Petrašiūno nuotr.

Nečioniÿ, Tråkinės, Tru¹čiškių, Prõčkių, Grumbinÿ, Kalùčiškių, Neči¿niškių,
Trùmponių kaimai) gyveno 345 gyventojai. Bibliotekos paslaugomis naudojosi
185 gyventojai, iš jų 32 iki 14 metų vaikai. Jie per metus apsilankė 1810 kartų,
vaikai – 335. Interneto paslaugomis naudojosi 53 asmenys, apsilankė 569 kartus.
Lankytojams per metus išduota 7042 vnt. leidinių, vaikams 670 vnt. Daugiausia
skaitantys pensinio amžiaus skaitytojai: Pranciška Saladžiūtė, Irena Janukėnienė,
Pranas Janukėnas, Vitalija Grižinauskienė, iš vidutinio amžiaus skaitytojų (per
40 metų) paminėtini: Jonas Navickas, Miranda Navickienė, Algis Petuškinas, Irmantas Varanauskas. Mokiniai sudaro trečią dalį skaitytojų. Labai nedrąsiai pirmą
kartą ateina mokinukas į biblioteką. Vaikams bibliotekininkė padeda išsirinkti
reikalingo autoriaus knygą, susirasti eilėraštį ar veikalų ištraukas pagal mokymosi
programas. 2000–2012 m. daugiausiai skaitė seserys Ilona, Diana Bagdonaitės, Justė
Bernotaitė, Lauryna Dalmotaitė, Neda Lakačiauskaitė.
Daug knygų perskaitę ir dažnai biblioteką lankantys žmonės gerbiami, minimi bibliotekos metraščiuose, renginiuose, skatinami simbolinėmis dovanėlėmis.
Bibliotekos fondas sensta, o naujoms knygoms įsigyti vyriausybė lėšų skiria
nepakankamai. 2013 m. sausio 1 d. bibliotekos fonde buvo 3694 vnt. dokumentų.
Fondą sudaro knygos, periodiniai leidiniai, kraštotyros darbai ir kt. Sutvarkytas
knygas gauname centralizuotai iš Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriaus. Lėšų knygoms įsigyti skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, periodikai – Rokiškio
rajono savivaldybė. Pastaraisiais metais gautos skaitytojų mėgstamos knygos: Dan
Brown Da Vinčio kodas, Arnoldas Daškus Felikso popieriai, Sandra Brown Prancūziškas
šilkas, Skaistuolis ir kekšė, Darja Doncova Pulką kiškių besivaikant, Mano vyro žmona,
Mukhtar Mai Kalta, jog esi moteris, Jude Deveraux Holė, Nora Roberts Pražūtinga
dorybė, Šviesos raktas, Žinių raktas, Agata Kristi Tai daroma su veidrodžiais, Mieganti
žmogžudystė, Erkiulio Puaro Kalėdos, Betty Mahmoody Tik su dukra, Vudas Pekeris
Kenedžių klano prakeikimas, Irena Buivydaitė Padovanok man savaitgalį, Aleksandra
Marinina Svetima kaukė, Danielė Steel Gyvenimo dovana, Danas Kairys Su vėju už
parankės, Khaled Hosseini Tūkstantis saulių skaisčių ir kt.
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Duokiškio mokyklos
kraštotyros archyve,
kurį sukaupė mokytoja
Irena Janukėnienė,
medžiagą būsimai
knygai apie Kamajus
renka autoriai
(iš kairės):
Albinas Eigminas,
Povilas Spurgevičius
ir Duokiškio filialo
vyresn. bibliotekininkė
Danutė Vigėlienė.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07

Duokiškio biblioteka siekia išlaikyti kuo glaudesnius ryšius su kaimo gyventojais. Skaitytojų aptarnavimo proceso dalimi tampa bendravimas, pagalba
visuomeniniuose ir asmeniniuose reikaluose. Daroma viskas, kad žmogus išeitų
iš bibliotekos ne tik su knyga, bet ir gavęs visą norimą informaciją. Pasitelkiant
visą bibliotekoje sukauptą žinių lobyną atsakoma į gyventojų pateiktas užklausas.
Gauti puikūs informaciniai leidiniai: Pajusk Lietuvą: aplankyk, pamatyk, dalyvauk,
paragauk, Vaistinių ir prieskoninių augalų enciklopedija, Zigmantas Gudžinskas, Jadvyga Balvočiūtė Lietuvos vaistiniai augalai, Valdas Sasnauskas Lietuvos grybai, Laima
Markevičienė, Janina Vaidelienė Kambarinių augalų auginimas ir komponavimas;
Romas Batūra Lietuvos laisvės kovotojų vietos, Selemonas Paltanavičius Mano šalies
gamta. Skaitytojai domisi ir leidiniais apie Rokiškio kraštą. Paminėtini naujesni
leidiniai: Rokiškio krašto knygnešiai, P. Jakštas Atsiminimų tėkmėje, Rokiškio krašto
laisvės kovotojai, Petras Blaževičius Rokiškio krašto sentikiai, Rokiškio krašto tautodailės
istorija, Kavoliškis, Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio, Vytautas Gasiūnas Laibgaliai,
Rokiškio rajono gyvūnijos atlasas. Gaunamas Rokiškio krašto kultūros žurnalas Prie
Nemunėlio, kurį leidžia Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblio
teka (redaktorė Alicija Matiukienė). Žurnale publikuojami straipsniai apie krašto
istoriją, kultūros, meno įžymius žmones ir kt.
Esant knygų stygiui, knygas bibliotekininkė skolinasi iš Rokiškio Juozo
Keliuočio viešosios bibliotekos fondų. Per metus pas skaitytojus atkeliauja iki
100 leidinių, kurie vėliau grąžinami atgal. Lankytojai, nepajėgdami užsiprenumeruoti
periodinių leidinių, bibliotekoje skaito laikraščius ir žurnalus. Gaunami laikraščiai:
Lietuvos rytas, Gimtasis Rokiškis. Skaitytojai mėgsta Kaimo laikraštį, tačiau dėl lėšų
stygiaus jis gaunamas ne visada. Mėgstamiausi žurnalai: Mano namai, Sodo spalvos,
Šeimininkė, tačiau taip pat dėl lėšų stygiaus ne visada visi gaunami.
Bibliotekininkė Danutė Vigėlienė dalyvauja kaimo bendruomenės gyvenime,
gražiai bendradarbiauja su Kultūros namais, prisideda rengiant projektus. Kasmet
vyksta seniūnijos gražiausių sodybų apžiūra, komisijoje dalyvauja ir bibliotekininkė
Danutė Vigėlienė. Bibliotekoje rengiamos gražiausių sodybų nuotraukų parodos.
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Jau tradicine tapusi šventė Duokiškio baladės rengiama kasmet, ten vyksta baladžių
ir dainuojamosios poezijos atlikėjų koncertas ir kt. Renginių pastaruoju laikotarpiu
būta įvairių: poetų, rašytojų sukaktims paminėti, Užgavėnėms, Kalėdoms, Velykoms, Mindaugo karūnavimo, Tėvo, Motinos, Gedulo ir vilties dienai, Sąjūdžiui,
Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai, Kovo 1-ajai ir daug kitų. Nacionalinės Lietuvos
bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Suaugusiųjų švietimo savaitės
metu rengiamos parodos, išvykos. Bibliotekos jubiliejui paminėti 2011 m. buvo
parengta spaudinių paroda Duokiškio bibliotekai – 60. Mažojo skaitytojo smalsumui
patenkinti buvo organizuojamos įvairios viktorinos, knygelių aptarimai. Su vaikais
aptarta Eric Knight Lesė grįžta, Astrid Lindgren kūriniai ir kt. Renginukuose vaikai
skaito savo kūrybos eilėraščius. Jauniesiems lankytojams organizuojami atvirukų,
piešinių, įvairių darbelių, skirtų Kalėdoms, Velykoms, Naujiesiems metams, mamai,
mokytojui, konkursai. Aktyviausi lankytojai: Lauryna Dalmontaitė, Oresta Žilytė,
Vita Vigėlytė, Maksas Olšauskas, Simonas Jasiūnas, Saidas ir Neda Lakačiauskai.
Džiugu, kad biblioteka šiandien yra reikalinga žmonėms.
Yra rengiami veiklos planai, ataskaitos. Atsiskaitoma kasmet Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Viešoji biblioteka teikia metodinę
pagalbą visais bibliotekinio darbo klausimais išvykų į biblioteką metu, telefonu,
el. paštu, komunikacijos priemone Microsoft LYNC 2010 ir kt. Profesionalumui
ugdyti rengiami pasitarimai, seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
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Kalvių biblioteka*
Gražina Matukienė

Pirmoji biblioteka Kãlvių krašte buvo įsteigta 1951 m. Juozo Gykio
namuose, kur anksčiau buvo pradinė
mokykla. Biblioteka vadinosi klubasskaitykla. Joje dirbti buvo pakviesta
Teofilė Tumienė (Bimbaitė), gimusi
1931 m. Taraµdžių kaime. Ji buvo baigusi Svėdasÿ mokyklos aštuonias klases ir pagal tą laikmetį buvo labiau
išsilavinusi už kitus. Viename namo
gale gyveno šeimininkai, o kitame gale,
didžiajame kambaryje, buvo klubasskaitykla, mažajame gyveno pati bibli- Pirmoji Kalvių klubo-skaityklos vedėja Teofilė
otekininkė. Klubas-skaitykla dirbdavo Tumienė (Bimbaitė) skaitykloje. 1952 m.
nuo 14 valandos iki 22 valandos. Kaip
prisimena Teofilė, aktyviausi klubo-skaityklos lankytojai buvo Stasys Mickūnas,
Jonas Bendorius, Algis Galvydis, Jonas Sabalys, Julė Starkuvienė ir Baltakiai iš
Juodoniÿ kaimo. Skaitykla buvo nutolusi nuo Kalvių kaimo apie 2 kilometrus,
aptarnavo Ažùbalių, Juodonių, Kalvių ir kitų mažesnių kaimų lankytojus. Įkurti
klubą-skaityklą paskatino kaimo šviesuolis Juozas Gykys. Skaitykla gaudavo visus
tuo metu ėjusius laikraščius, taip pat ir rusiškus. Knygų siuntas skaitykla gaudavo
paštu, dažniausiai vieną kartą per ketvirtį. Skaitykloje buvo sukaupta daug plonų
knygelių apie žemės ūkį. Buvo rengiami vaidinimai, jiems dažniausiai vadovavo
mokytojas Petras Kišūnas iš netoliese buvusios Krýlių mokyklos. Vyrai klube
mėgdavo žaisti šaškėmis ir šachmatais. Pirmoji bibliotekininkė pasakojo:
„Buvo įstaiga labai skurdi, turėjo stalą, tris suolus ir dar radiją. Tada nelabai kas dar
radijas turėjo, tai sueidavo ir pagyvenę žmonės pasiklausyti. Buvo daug jaunimo, ruošdavom vakarėlius, vaidinti eidavo ir pagyvenę žmonės. Buvo kanklių būrelis, jam vadovavo Paulina Tumienė. Knygų išdavimas buvo registruojamas specialioje knygoje. Knygų
inventoriniai numeriai buvo klijuojami ant knygos nugarėlių, kurie dažnai atsiklijuodavo
ir pasimesdavo.“
Vėliau klubas-skaitykla persikėlė į Kalvių kaimo centrą, į tremtinio Petro
Tumo namus. Viename namo gale buvo kolūkio kontora, o kitame – klubasskaitykla. Čia nuolat buvo rengiami vakarėliai, vaidinimai, vyko koncertai. Apie
1956 metus į klubą-skaityklą dirbti atėjo Irena Pečiūrienė (Staniulytė), Kalviuose
visų vadinama Regina. Šiuo laikotarpiu klubo-skaityklos vedėja aktyviai dirbo
masinį kultūrinį darbą, organizuodavo
* Oficialus pavadinimas – Rokiškio rajono savirenginius, vykdavo į meno kolektyvų
valdybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
apžiūras.
Kalvių filialas.
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Apie 1958 m. dirbti klube-skaityk
loje buvo pakviesta Jaunutė Benedikta
Pakštaitė (Čižauskienė). Ji pasakojo:
„ ...dirbdama vardan žmonių buvau visokeriopai palaikoma. Pas mus vyko ne tik
nuostabūs renginiai su parodomis ir valgių
konkursais, dainavome, šokome, vaidinome.
Labai patiko darbas su žmonėmis. Buvau labai mylima jaunimo, nes vienintelė
pramoga buvo su manimi ką nors rengti.
Mažai buvo knygų. Skaitė pagyvenę ir
vaikai.“
Jerina Mikonienė (Šablinskaitė)
prisiminimuose rašė:
,,Pasiūlė man vykti į Kalvius dirbti kluboskaityklos vedėja. Taip 1959 m. lapkričio
27 d. aš išlipau Kalvių autobusų stotelėje
nežinodama, į kurią pusę pasukti. Bet man
kažkas parodė, kur yra klubas-skaitykla. Tai
buvo senas, ilgas pastatas. Viename gale
buvo įsikūrusi kolūkio kontora, per vidurį
gyveno namo savininkas su motina, ką tik
grįžę iš Sibiro tremties, kitame gale buvo
neperdavė jokių knygų, paprasčiausiai jos

Klubų-skaityklų vedėjos seminaro metu prie
tuometinės rajoninės bibliotekos, kuri buvo
įsikūrusi Rokiškio dvaro rūmuose. Pirma
iš dešinės sėdi Kalvių klubo-skaityklos vedėja
Irena Pečiūrienė (Staniulytė). Apie 1957 m.

klubas-skaitykla. Man atrodo, kad niekas man
ten jau buvo ir aš pradėjau dirbti.“

Nuo 1961 m. klube-skaitykloje pradėjo dirbti Bronius
Rasakevičius. Dirbti jį pakvietė tuometinis kolūkio pirmininkas
Povilas Milaševičius ir Regina Juzelskienė. Bronius pasakojo:
„Dirbau buvusiuose Petro Tumo namuose. Patalpos buvo labai
prastos. Knygas atsiveždavau iš Krylių klubo-skaityklos. Vėliau
parveždavau ir imdavau kitas. Knygas skaitytojams pats išnešiodavau. Skaitykla gaudavo tik laikraštį ,,Po Spalio vėliava“. Į laikraštį
straipsnius rašydavau ir aš. Dėl prastų patalpų rajono kultūros
vadovai nutarė uždaryti Kalvių klubą-skaityklą ir nuo 1963 m.
Kalviai liko be kultūrinio židinio.“
Kalvių klubo-skaityklos

Pagal duomenis (Savivaldybių viešosios bibliotekos,
Lietuvos bibliotekos, Vilnius, 2000, d. 1, p. 78) Kalvių biblioteka
įkurta 1972 m. Tais metais, baigusi Rokiškio kultūros mokyklą, į biblioteką dirbti atvyko Vita Snarskienė (Sudaraitė).
Bibliotekos patalpos buvo L. ir B. Galvydžių namuose. Iš

vedėja Jaunutė
Benedikta Čižauskienė
(Pakštaitė). 1959 m.
Iš B. Čižauskienės
albumo
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Kalvių klubo-skaityklos vedėja Janina Mikonienė

Buvęs Kalvių klubo-skaityklos vedėjas

(Šablinskaitė) prie pastato, kuriame buvo įsikūręs

Bronius Rasakevičius. Apie 1992 m.

klubas-skaitykla. 1960 m.

Rokiškio bibliotekos mainų fondo buvo gauta apie 1300 vnt. knygų. Visos bibliotekos knygos buvo inventorizuotos. Vėliau, bibliotekininkei ištekėjus, šeima gavo
atskirą namą, ten įsikūrė ir biblioteka. Kad knyga pasiektų visus norinčius skaityti,
dar 1960 metais kaimiškos teritorijos buvo suskirstytos bibliotekų mikrorajonais.
Kalvių bibliotekos gyventojų aptarnaujamo mikrorajono kaimuose 1973 m. gyveno
454 gyventojai. Bibliotekos paslaugomis naudojosi 136 gyventojai, iš jų 36 vaikai.
Visiems jiems išduota 2106 vnt. spaudinių, tarp jų vaikams – 885.
1976 m. bib
liotekos buvo centralizuotos. Nuo tada biblioteka vadinosi
Rokiškio centrinės bibliotekos Kalvių filialu. Gaunamos knygos buvo tvarkomos
viešosios bibliotekos spaudinių komplektavimo skyriuje, filialas neturėjo net inventorinės knygos. 1977 m. biblioteka iškelta į Kultūros namų pastatą. Biblioteka
anksčiau ir dabar šildoma krosnimi. Prieš tai bibliotekos patalpose veikė Kalvių
pradinė mokykla.
Bibliotekininkė Rita Kirstukaitė pasakoja:
„1979 m. baigiau Rokiškio kultūros mokyklą ir gavau paskyrimą į Rokiškio rajono
centrinės bibliotekos Kalvių filialą ... Biblioteka patiko. Pirmu darbu į priekį atsikėliau
grožinės literatūros knygas, ... bet teko perkraustyti atgal, nes sovietiniais laikais pirmose
lentynose turėjo būti politinė-visuomeninė literatūra. Mano samprotavimai, kad žmonės
labiau skaito grožinę literatūrą, čia netiko.“
1980 m. bibliotekoje buvo 3903 egz. spaudinių. Fondą atspindi abėcėlinis ir
sisteminis katalogai, atsakyti į skaitytojų užklausas padėdavo bendroji sisteminė
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straipsnių kartoteka. Bibliotekoje lankėsi 330 skaitytojų, iš to skaičiaus 100 vaikų. Skaitytojams išduota 6439 egz. Šiuo
laikotarpiu Kultūros namuose ir bibliotekoje valytoja dirbo Marytė Čirūnienė. Ji valė patalpas, tvarkė aplinką,
kūreno krosnis. 1981 m. bibliotekoje
dėl geresnio ryšio su Rokiškio centrine
biblioteka ir skaitytojais buvo įvestas
telefonas. Kalvių bibliotekoje Rita dirbo
iki 1981 m.
,,Knyga visą gyvenimą buvo greta manęs. Namuose turiu daugiau kaip
2000 knygų“, – pasakoja knygos mylėtoja Rita, dirbanti Pegaso knygyne.
Tuo laikotarpiu kaimo bibliotekose dažnai keitėsi darbuotojai, Kalvių
filiale taip pat.
1982–1984 m. bibliotekoje dirbo
mokytoja Rimutė Paunksnienė.
1984–1985 m. bibliotekoje dirbo
Danutė Kiaušienė. Ji ir dabar bibliotekoje skaito daug knygų. Namuose per- Kalvių bibliotekininkė Rita Kirstukaitė. Gražinos
skaitytus žurnalus dovanoja bibliotekai. Matukienės nuotr. 2004 m.
Ji prisimena, kad tuo metu aktyviausi
bibliotekos skaitytojai buvo Rimantas Baronas ir Alvydas Čepkauskas. 1985 m.
pradžioje bibliotekoje buvo 5196 egz. spaudinių.
Baigusi Rokiškio kultūros mokyklą, įgijusi bibliotekininkės specialybę ir keletą mėnesių padirbėjusi Gìdiškių bibliotekoje, 1985 m. į biblioteką atvyko dirbti
Rasa Mažylytė. Čia ji dirbo iki 1987 m. Rasos iniciatyva
veikė humoro klubas Nykštukas. Bibliotekoje tuo metu skaitė
333 skaitytojai, iš jų 82 vaikai. Išduota 7973 egz. spaudinių.
Aktyviausi skaitytojai tuo metu buvo Povilas Zoluba, Joana
Vilkaitė, Jolita Vasiliauskaitė, vaikų grupėje – Renata Galvydytė, Laima Kepalaitė. Rasa aktyviai dalyvavo kultūrinėje
veikloje bei tuometinio Gegužės Pirmosios kolūkio gyvenime:
dalyvaudavo talkose, įvairiuose kolūkio visuomeniniuose renginiuose.
Trumpai bibliotekoje dirbo Vilma Tumienė. Po to 1988 m.
į biblioteką atvyko dirbti jauna specialistė Judita Laurinavičienė (Katinauskaitė). Ji aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, Kalvių bibliotekininkė
agitbrigados pasirodymuose. Vėl buvo pradėtos inventorinti Rasa Mažylytė.
gaunamos knygos. Trumpai 1989–1990 m. Kalvių bibliotekoje, 1986 m.
tuo pačiu metu ir Verksnionių bibliotekoje, teko dirbti Gražinai Iš R. Mažylytės
Matukienei (Mikulionytei). Kalviuose tuo metu nebuvo labai albumo
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daug skaitytojų, nes keitėsi darbuotojai, kurį laiką biblioteka
nedirbo. Bibliotekoje skaitė tik 212 skaitytojų. Fonde buvo
6035 egz. knygų, išduota 2347 egz.
1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įvyko didelės permainos tiek visuomeniniame, tiek kultūriniame gyvenime. Pasikeitė požiūris į biblioteką, knygą, spaudą. Baigusi
Rokiškio kultūros mokyklą į biblioteką dirbti atvyko Edita
Vingelienė (Lukošiūnaitė). Tuo metu biblioteka persikėlė į
patalpas kolūkio kontoros antrame aukšte. Biblioteka turėjo
erdvų kambarį su balkonu, gražią aplinką, centrinį šildymą.
Brangstant spaudai, vis daugiau skaitytojų ateidavo į biblio- Kalvių vyresn.
teką skaityti laikraščių bei žurnalų. Skaitytojai ypač domėjosi bibliotekininkė
tremtinių atsiminimų knygomis. Po poros metų biblioteka Rūta Baltušytė.
persikraustė į anksčiau buvusias patalpas Kultūros namuose Apie 1994 m.
ir gyvuoja iki šiol.
1993 m. Kalvių bibliotekoje pradėjo dirbti Rūta Baltušytė ir dirbo čia ilgiausiai iš visų bibliotekininkių – beveik vienuolika metų. Rūta buvo labai mylima ne
tik vaikų, bet ir visų kalviškių už jos gerumą, nuoširdumą bei draugiškumą, o ji
savo darbą apibūdino labai kukliai: „Nieko įspūdingo nepadariau: dirbau ir stengiausi,
kad į biblioteką norėtų ateiti ir maži, ir vyresni.“
Rūta, bendradarbiaudama su Kultūros namų darbuotoja Aušra Barauskiene,
rengdavo tradicinėmis tapusias šventes: Tarptautinės vaikų gynimo dienos, Mokytojo dienos minėjimus, vaikų Velykėles, Kovo 8-osios popietes ir kt.
,,Daug dėmesio skyrėme vaikams....ir kuo tik neteko būti per šventes: Pepe Ilgakojine,
pasakų Bobute, Karlsonu, kuriam teko stiklainiuką uogienės suvalgyti. Bibliotekoje vykdavo
taip pat tradiciniu renginiu tapusios vaikų Velykėlės. Rinkdavome gražiausius margučius,
ridendavome kiaušinius, žaisdavome. Be galo vaikai laukdavo ir rudens gėrybių parodos.
Keletą dienų bibliotekoje iš daržovių, vaisių, lapų būdavo daromi įvairiausi darbeliai.
1995 m. Šv. Valentino dienai skirtas žaidimas ,,Meilė iš pirmo žvilgsnio“ sudomino tiek
žmonių, kad vos tilpo į biblioteką. Vykdavo viktorinos, konkursai, knygų penketuko rinkimai, Užgavėnių šventės. Būdavo rengiamos Kovo 8-osios popietės. Minėdavome rašytojų
jubiliejus“, – taip apie renginius bibliotekoje pasakojo Rūta.
Nuo 1993 metų ypač daug dėmesio skiriama kraštotyrai. Rajoninei kraštotyros darbų parodai buvo pateikti darbai apie išnykusius ir nykstančius kaimus,
vaikams buvo surengta viktorina Ką aš žinau apie Kalvius. Vėliau Rūta Baltušytė
parengė kraštotyros darbus apie Juodonių piliakalnį, Kalvių mokyklą, vaikų darželį, kultūros namus, mokslininką, chemijos daktarą kraštietį Juozą Vėbrą. Buvo
rengiamos įvairių rankdarbių, kalėdinių puokščių parodos. Bibliotekoje lankėsi
191 skaitytojas, iš jų vaikų – 76. 1994 m. aktyviausi bibliotekos lankytojai – Laima
Matiukienė, Birutė Jakubonienė, vaikai – Elinga Venskutė, Dovilė Vanagaitė ir kt.
1995 m. popietėje, skirtoje Gedulo ir vilties dienai paminėti, prisiminimais dalijosi
tremtiniai Antanas ir Ona Paunksniai ir Vytautas Butkys. Renginyje dalyvavo
seniūnė Audronė Kaupienė.
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Kalvių kaimo vaikai švenčia Velykėles. 1997 m. R. Baltušytės nuotr.

Tremtinių popietė Kalvių bibliotekoje. Iš kairės: vaikai, Birutė Jakubonienė, Antanas ir
Klementina Paunksniai, Irena Pečiūrienė, Aušra Jakubonytė, Marija Čirūnienė. 1997 06 14.
Rūtos Baltušytės nuotr.
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Kalvių vyresn.
bibliotekininkė
R. Baltušytė
su aktyviomis
skaitytojomis:
(iš kairės) Dalia
Butkyte ir Birute
Jakuboniene.
Iš Kalvių bibliotekos
archyvo

1997 m. prie aptarnaujamo mikrorajono buvo prijungti Laukagaliÿ, Žvírbliškių,
Gave¤kių bei Vaičioniÿ kaimai. Aptarnaujamame mikrorajone gyveno 423 gyventojai.
Bibliotekoje lankėsi 229 skaitytojai, iš jų 82 vaikai, išduota 10 928 egz. spaudinių.
Daug dėmesio Rūta Baltušytė skyrė skaitytojui. Daugelį knygų, kurias labiausiai
mėgsta skaitytojai, ji atveždavo iš Rokiškio bibliotekos saugyklos. Tuo metu buvo
labai mėgstami romanai apie meilę ir nuotykių knygos. Bendradarbiaujant su
Kultūros namų darbuotojomis vyko pagyvenusių žmonių vakaronė.
Vykstant permainoms visose srityse, atsirado bibliotekose kaupiamų naujų
leidinių tvarkymo poreikių. Lietuvos bibliotekos pradėjo naudoti Universaliąją
dešimtainę klasifikaciją (UDK). Tai tarptautinė sistema, padedanti geriau pažinti
fondus, atlikti greitą dokumentų paiešką. Kalvių bibliotekos fondas 1998 m. buvo
sutikrintas ir perklasifikuotas pagal UDK sistemą.
1999 m. prasidėjusios Rudenėlio šventės (vaikams) tradicijos tęsiasi iki dabar.
Nuo 1999 metų dirbama 0,75 etato, nes viso etato krūviui yra per mažai gyventojų. 2000 m. biblioteka gavo 9 pavadinimų žurnalus ir 6 pavadinimų laikraščius.
Aktyviausi skaitytojai buvo Gendra Čepkauskienė, vaikai – Greta Tumaitė, Lina
Matiukaitė ir kt. 2000 m. poeto P. Širvio 80-osioms gimimo metinėms paminėti
bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija Spindėjo beržas tolumoj.... Bib
liotekoje išduodamų spaudinių skaičiui didžiausią įtaką turi tai, kiek gaunama
knygų, periodinės spaudos ir kiek knygų atvežama iš Rokiškio savivaldybės
viešosios bibliotekos saugyklos.
2003 metų pabaigoje Rūta Baltušytė išvyko į kitą darbą, o dirbti ne tik Verksnionių (0,5 etato), bet ir Kalvių bibliotekoje (0,75 etato) buvo pasiūlyta Gražinai
Matukienei, Verksnionių bibliotekoje dirbusiai 19 metų, tad darbas Kalviuose jai
buvo gerai žinomas. Ir toliau buvo puoselėjamos kultūros tradicijos, populiarinama knyga ir skaitymas. 2004 m. Kalbos ir knygos metams paminėti ir dalyvauti
konkurse Geriausias kraštotyros darbas buvo surinkta medžiaga apie Kalvių krašte
dirbusius bibliotekininkus Kalvių krašto bibliotekos ir bibliotekininkai 1951–2004 m.
Darbas buvo apdovanotas paskatinamuoju prizu. Buvo labai malonu rengti šį darbą,
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nes geranoriškai atsiliepė, papasakojo
apie save, darbą bibliotekoje, atsiuntė
vertingų nuotraukų anksčiau bibliotekoje dirbę darbuotojai. Bendradarbiaujant su Kultūros namų darbuotojomis
buvo rengiamos šventės Tarptautinei
vaikų gynimo dienai paminėti, vaikų
Velykėlės, turistinis žygis dviračiais
į Svėdasų krašto muziejų Kunigíškių
kaime, kur anksčiau mokėsi rašytojas
J. Tumas-Vaižgantas. Su aktyviausiais
skaitytojais vaikais aplankyta Vaižganto gimtinė Male¤šiuose. 2006 m. patirties sėmėmės lankydamiesi Latvijoje
C¸sio miesto bibliotekose. Šią kelionę
organizavo Rokiškio kultūros, turizmo
ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus
vedėjas Petras Blaževičius. 2007 m. vaikai, mokytojos, Kultūros namų darbuotojos, bibliotekininkė plaustu Dvíragio
ežeru keliavo į Salâs, aplankė dvaro
rūmus, Rugių šeimos muziejų Krylių
kaime. Plaukiant ežeru bibliotekininkė
pasakojo legendas apie Dviragio ežerą.
2008 m. – Skaitymo metai, todėl
skaitytojų aptarnavimui buvo skiria- Kalvių vyresn. bibliotekininkė Gražina Matukienė
mas ypatingas dėmesys. Populiarinant Maleišių kaime prie paminklo J. Tumui-Vaižgantui.
skaitymą gautos 152 naujos knygos. 2011 m. Vidmantės Balaišytės nuotr.
Bibliotekos fonde buvo 5506 vnt. spaudinių. Bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone gyveno 381 gyventojas. Bibliotekos
paslaugomis naudojosi 203 gyventojai, iš jų – 47 vaikai. Per metus skaitytojai
apsilankė 3144 kartus, išduota 12 586 egz. spaudinių. Dažnai bibliotekoje lankosi
Algirdas Tumas, Donata Baltrėnienė, Julė Steniulienė, Renata Silickaitė. Vaikų
grupėje aktyviausia Vidmantė Balaišytė. Aktyviausias pastarųjų dviejų dešimtmečių bibliotekos skaitytojas yra Rimantas Baronas. Jis skaito įvairią literatūrą, bet
labiausiai mėgsta detektyvus. Jo mėgstamos knygos bibliotekoje perskaitytos jau
po keletą kartų. Pastaruoju metu gaunama daugiau knygų apie mūsų rajoną.
Skaitytojai ypač mėgsta knygą Rokiškio rajonas, Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio
(sud. Petras Blaževičius). Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio biblioteka
leidžia puikų kultūros žurnalą apie Rokiškio kraštą Prie Nemunėlio (redaktorė Alicija
Matiukienė). Skaitytojai labai laukia naujo numerio. Kalvių skaitytojų dauguma
aktyviai skaito laikraščius ir žurnalus. Gaunami laikraščiai Lietuvos rytas ir Gimtasis
Rokiškis. Pastaraisiais metais gautos skaitytojų mėgstamos knygos Sandros Brown
Prancūziškas šilkas, Darjos Doncovos Pulką kiškių besivaikant ir Beprotiška Monomacho
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Kalvių bibliotekoje įsikūrusio vaikų klubo „Smailas“ nariai švenčia klubo metines. 2012 m.
Giedrės Bagdonaitės nuotr.

kepurė, Mukhtar Mai Kalta, jog esi moteris ir kt. Gauti puikūs informaciniai leidiniai
Pajusk Lietuvą: aplankyk, pamatyk, dalyvauk, paragauk, Šalis ta Lietuva...
Kalvių kaimo 755-osioms metinėms paminėti bibliotekoje buvo parengta didelė
spaudinių paroda apie Kalvių kraštą Praeities ir dabarties gija. 2010 m. adventinėje
popietėje dalyvavo fotomenininkas, keliautojas, kraštietis Audrius Šeinauskas. Jis
pasakojo apie keliones, demonstravo skaidres, rodė albumus su meniškomis kelionių nuotraukomis. Buvo parengta jo nuotraukų paroda Atspindžiai. Renginyje
dalyvavo daug jaunimo. 2010 m. parengtas kraštotyros darbas apie gražiausias
mikrorajono sodybas. Bibliotekos jubiliejui paminėti 2011 m. buvo parengta spaudinių paroda Kalvių bibliotekai – 60. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės,
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Suaugusiųjų švietimo savaičių metu rengiamos
parodos, išvykos, organizuojami mokymai. Bibliotekoje yra sukaupta nemažai
1904–1940 metų leidinių. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti
rengiamos parodos Senų knygų lobynas.
2009–2012 m. Lietuvos bibliotekos dalyvavo projekte Bibliotekos pažangai. Jį
įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija. Lėšų projektui įgyvendinti skyrė Bilo ir Melindos Geitsų fondas, Lietuvos Respublikos vyriausybė, prisidėjo rajono savivaldybė.
2010 metų pabaigoje ir Kalvių bibliotekoje įsteigta viešoji interneto prieiga. Gauti
2 stacionarūs kompiuteriai ir vienas nešiojamasis, skirtas darbuotojui, programinė
įranga, multifunkcinis aparatas, baldai, interneto ryšys. Buvo didžiulis džiaugsmas,
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Kalvių biblioteka.
2009 m. Aušros
Barauskienės nuotr.

ypač vaikams, sulaukus nemokamo interneto. Kalėdinės vakaronės metu gyventojams
buvo pristatytas projektas Bibliotekos pažangai, galimybė naudotis informacinėmis
technologijomis, mokytis kompiuterinio raštingumo, dalyvauti projekto rengiamose
akcijose ir konkursuose. Bibliotekininkams buvo organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai, buvo gauti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimai, kurie
oficialiai pripažįstami Europoje ir daugelyje pasaulio šalių, suteikiantys galimybę
mokyti gyventojus naudotis kompiuteriais.
Internetas – tai langas į visą pasaulį. Interneto prieiga paskatino gyventojus,
ypač vaikus, dažniau lankytis bibliotekoje. Išaugo apsilankymų bibliotekoje skaičius.
Bibliotekos lankytojai dalyvavo projekto Bibliotekos pažangai rengiamose akcijose bei
konkursuose, vaikams ypač patiko Protų kovos. Jūratė Dagytė užėmė prizinę vietą
vaikų piešinių konkurse saugaus interneto tema. Vaikai – aktyviausi interneto
vartotojai. Beveik kasdien bibliotekoje internetu naudojasi Gytis Silickas, Loretas
Balaišis, Julija Tumaitė, suaugusiųjų grupėje – Alius Mažylis. Interneto pagalba
stengiamasi atsakyti į visus skaitytojų pateiktus klausimus. Mokant gyventojus
kompiuterinio raštingumo, į pagalbą ateina mokomieji filmukai bei mokomoji literatūra. Sisteminė straipsnių kartoteka tapo neaktuali. Internetu galima naudotis
Lietuvos periodinės spaudos bibliografine straipsnių baze, Lietuvos integralios
bibliotekų informacijos sistemos suvestiniu katalogu (LIBIS). Visa tai informacija
apie Lietuvos bibliotekose saugomus spaudinius. Kalvių bibliotekos spaudiniai
įtraukti į elektroninį katalogą.
2011 m. kovo mėn. aktyvios bibliotekos lankytojos Vidmantės Balaišytės
iniciatyva bibliotekoje įsikūrė vaikų klubas Smailas. Su vaikais organizuojamos kelionės dviračiais: aplankytas Salÿ dvaras, žymesnės mūsų krašto vietos Kurkliìčių,
Gudónių, Taraldžių kaimuose, 2011 m. dalyvauta vaižgantinėse Maleišių kaime,
Svėdasų krašto muziejuje Kunigiškių kaime, 2012 m. dviračiais keliauta į Adomýnę
(Kupiškio r.), dalyvauta sporto varžybose Verksnionių kaime prie Dviragio ežero,
švęstos Rudenėlio, Helovyno, klubo vienų metų gimtadienio ir kitos šventės. Kad
būtų įdomu, ieškome naujų renginių formų, turime ateities planų. Kad būrelio
veikla neužsimirštų ir ateityje, užsukus į biblioteką, būtų ką prisiminti, leidžiamas
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laikraštukas Šypsena, aprašomi visi klubo renginiai, kelionės, įspūdžiai iliustruojami nuotraukomis.
Įvairiomis bibliotekinio darbo
formomis populiarinamos knygos, ugdomas skaitytojų susidomėjimas knyga.
Siekiama į biblioteką pritraukti kuo
daugiau skaitytojų, nes mažėjant kaimo
gyventojų skaičiui, mažėja ir skaitytojų,
ypač vaikų. 2012 m. bibliotekoje lankėsi
177 skaitytojai, iš jų 32 vaikai, išduota
10 484 egzemplioriai spaudinių. Biblio
teka labai reikalinga žmonėms, kurie
skaito spaudą, kurie skaito knygas,
tiems, kurie ieško informacijos internete, ir vaikams, kurie laisvą laiką skiria
žaidimams, ir tiems, kurie nori mokytis
naudotis kompiuteriu, ir tiems, kuriems
reikia ką nors spausdinti ar kopijuoti.
* * *
Bibliotekos istorija parašyta re- Aktyviausias Kalvių bibliotekos lankytojas
miantis išlikusiais dokumentais, me- Rimantas Baronas. 2009 m. Gr. Matukienės
traščiais, bibliotekininkų ir skaitytojų nuotr.
atsiminimais. Nuoširdi padėka visiems,
kurie rado laiko pabendrauti, užrašė atsiminimus, padovanojo retų ir vertingų
nuotraukų.
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Verksnionių biblioteka*
Gražina Matukienė

Apie spaudos paplitimą Krýlių
bei Verksnioniÿ krašte informacijos nėra
daug. Yra žinoma, kad ankstesniais
laikais knyga buvo labai vertinama,
nes ji kainavo nepigiai. Knygų galėjo
įsigyti tik labiau pasiturintys žmonės.
Dažniausiai tai buvo ūkininkai bei mokytojai: Taraµdžių kaime Aleksys Šukys,
Krylių kaime – Antanas Čiurlys, mokytojas Petras Kišūnas ir kt. Dažniausiai
būdavo skaitomi laikraščiai Ūkininko
patarėjas, Pavasaris, vaikams – Žvaigždutė ir kt. Knygos ir laikraščiai būdavo
įrišami, kad kuo ilgiau tarnautų. Teko
matyti, kad net kelių autorių knygos
buvo įrišamos į vieną. Krylių kaimo
gyventojas Algimantas Sapka pasakojo,
kad Krylių kaimo žmonės rinkdavosi
ūkininko A. Čiurlio namuose ir laukdavo iš Kamajų su arkliu atvykstan- Šiame pastate 1948 m. įsikūrė Krylių klubasčio paštininko, kad galėtų perskaityti skaitykla. Gr. Matukienės nuotr.
spaudą, kurią užsisakydavo A. Čiurlys.
Tikslių žinių, kada buvo įkurta Krylių biblioteka, nėra, tačiau, kaip pasakojo Bronė Kaušakienė (Starkutė) (1930–2011), klubas-skaitykla Kryliuose jau veikė
1948 m. Tuo metu Krylių ir Verksnionių kaimuose gyveno daug gyventojų, veikė
septynmetė mokykla. Klubo-skaityklos vedėju dirbo Vladas Kaušakys (1928–1995).
Jis turėjo pradinį išsilavinimą, bet buvo labai apsiskaitęs žmogus. 1951 metais jis
tuokėsi bažnyčioje, todėl tuometinė valdžia, propagavusi ateistinį gyvenimo būdą,
atleido jį iš klubo-skaityklos vedėjo pareigų. Kaip ir daugelyje to meto klubųskaityklų, čia veikė dramos būrelis. Saviveikloje aktyviai dalyvavo Krylių mokyk
los mokytojai, ypač aktyviai rodė iniciatyvą mokyklos vadovas Petras Kišūnas.
Klubas-skaitykla buvo įsikūrusi tremtinio Jurgio Vilio namuose.
Sovietiniu laikotarpiu Krylių, vėliau Mičiurino kolūkio, bibliotekoje ypač
dažnai keitėsi darbuotojai. Kai kurie iš jų neišdirbdavo nė metų. Sovietų valdžia
bibliotekoms kėlė reikalavimus propaguoti sovietinę literatūrą bei spaudą. Klubeskaitykloje dažnai dirbo du darbuotojai. Padėdami vienas kitam jie dirbo ir kultūrinį, ir skaityklos darbą. Nuo 1951 iki 1964 m. bibliotekoje dirbo šie darbuotojai:
Genė Šukienė (Dručiūnaitė), Genė Dambrauskienė (Baltrūnaitė), Ona Gipiškienė
(Smalstytė), Palma Bičkauskaitė, Anelė
Bučienė (Jankauskaitė), Stefa Bučiūtė, * Oficialus pavadinimas – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
Palma Pavilonytė, Elvyra BuškevičieVerksnionių filialas.
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nė (Zolubaitė), Aldona Rasimavičienė
(Trečiokaitė), Ona Rimšienė (Vilytė),
Marija Grimalauskaitė, Zina Jovaišienė
(Kaušakytė). Stefa Bučiūtė, dirbusi kartu su Anele Bučiene klube-skaitykloje
apie 1956–1958 m., pasakojo:
„Man labiau patiko kūrybinis, kultūrinis
darbas. Sėkmingai piešdavau plakatus, api
pavidalindavau stendus. Jaunystėje rašiau
eilėraščius. Skaitytojui atėjus į skaityklą aš
visada pati pasiūlydavau knygas, nes žinojau, ką kuris skaitytojas mėgsta. Klubas-skaitykla buvo pavaldi Verksnionių apylinkei.
Lankydavomės seminaruose. Atlyginimo
gaudavau 360 rublių. Dirbti reikėjo daug,
dažnai tekdavo dirbti talkose kolūkyje. Kai
kurie žmonės įsivaizdavo, kad skaitykloj tik
sėdim. Darbas nelabai patiko. Sunku buvo
suspėti visur.“
Komunistinės ideologijos propa- Pirmasis Krylių klubo-skaityklos vedėjas Vladas
gavimas buvo neatskiriama to meto Kaušakys su žmona Brone. Apie 1951 m.
bibliotekinio darbo dalis. Skaitytojams Iš V. Kaušakio albumo
aptarnauti buvo steigiamos kilnojamosios bibliotekėlės. Apie 1965–1966 metus veikė bibliotekėlės Gegužės pirmosios kolūkio
kontoroje, Kalvių, Ažùbalių raguočių fermoje, nes Kalvių krašte tuo metu nebuvo
bibliotekos, taip pat Kurkliečių ir Taraldžių kaimuose. Vėliau Kerìlių kaime buvo
įsteigta kilnojamoji bibliotekėlė, kuriai vadovavo Stefa Bučiūtė. Knygas skaitytojams išduodavo namų, kuriuose buvo įsikūrusi kilnojamoji
bibliotekėlė, šeimininkas. Tuo laikotarpiu bibliotekininkai daug
dėmesio skirdavo meno saviveiklai: veikė šokių, dramos
būreliai, grojo muzikantai. Juose aktyviausi buvo mokytojai,
bibliotekininkai, jaunimas. Klubas-skaitykla daug prisidėdavo
prie kolūkinio gyvenimo: padėdavo leisti sienlaikraštį, įrengdavo stendus kolūkio ekonominiams rodikliams demonstruoti,
piešdavo plakatus. Kartu su kolūkio specialistais rengdavo
teminius vakarus, Spalio revoliucijos, Gegužės 1-osios, Lenino gimimo dienos minėjimus. Tuo metu šūkiu „Į kiekvieną
kiemą – knygą“ buvo siekiama, kad skaitytų visi galintys
skaityti gyventojai. Bibliotekininkui teko propaguoti ateistinį Bibliotekininkė
gyvenimo būdą, partijos suvažiavimų bei plenumų medžiagą. Elvyra Buškevičienė
Nuo 1964 iki 1968 m. bibliotekoje dirbo Stasė Paršonie- (Zolubaitė).
nė (Kriukelytė), vėliau trumpą laiką dirbo Valerija Rakaus- Iš E. Buškevičienės
kienė (Tumonytė), Bronė Kriščiūnienė-Sapkienė (Kaušakytė). albumo
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Bibliotekininkė Stefa
Bučiūtė prie darbo
stalo. 1957 06 02.
Iš Verksnionių
bibliotekos archyvo
(toliau – VBA)

Bibliotekininkė
Anelė Bučienė
(Jankauskaitė).
Apie 1958 m.
Iš VBA

1963–1972 m. buvo aptarnaujami Kalvių krašto skaitytojai, nes tuo metu Kalviuose
bibliotekos nebuvo. Dirbant Bronei, biblioteka kurį laiką buvo įsikūrusi jos tėvų
namuose. Vėliau, 1969 m. rugpjūčio 18 d., į darbą atvyko jauna specialistė Pranutė
Petrylienė (Kiukytė). Pirmas įspūdis įžengus į biblioteką: „Biblioteka labiau panaši
buvo į knygų sandėlį nei į biblioteką“, – sakė ji.
Netrukus biblioteka persikėlė į Krylių mokyklos pastato antrąjį aukštą ir
įsikūrė dviejuose kambariuose. Biblioteka buvo toliau nuo gyvenvietės, todėl dažnai
tekdavo pačiai bibliotekininkei nešti knygas skaitytojams. 1970 m. biblioteka turėjo
332 skaitytojus, buvo išduota 2736 egz. spaudinių. Aptarnaujamame mikrorajone
gyveno 410 gyventojų. 1972 m. ypač daug dėmesio buvo skirta Tarptautiniams
knygos metams, grožinės literatūros propagavimui. Kasmet buvo rengiamos ataskaitinės skaitytojų konferencijos, išrenkama bibliotekos taryba ir aktyvas. 1974 m.
ruošiantis bibliotekų centralizacijai, buvo nurašyta labai daug spaudinių. 1975 m.
biblioteka persikėlė į naujai pastatytos Verksnionių pradinės mokyklos pastatą ir
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įsikūrė dviejuose kambariuose. Ir dabar
biblioteka veikia tose pačiose patalpose.
Pagal tai, kokiame kaime buvo įsikūrusi biblioteka, ji vadinosi Krylių arba
Verksnionių, o dar anksčiau – Mičiurino
kolūkio biblioteka. 1976 m. biblioteka
perėjo į centralizuotą bibliotekų sistemą
ir tapo Rokiškio centrinės bib
liotekos
Verksnionių filialu.
Pranutė Petrylienė Verksnionių
(Krylių) bibliotekoje išdirbo apie 10 me
tų, baigė VU ir įgijo aukštąjį bibliotekininkės išsilavinimą. Ilgalaikių atostogų
metu ją pavadavo Donata Baltrėnienė.
Žmonės mylėjo Pranutę, o ji – juos.
Savo atsiminimuose ji rašė:
„Metai, praleisti Verksnionių bibliotekoje,
buvo patys gražiausi ir geriausi metai, Bibliotekininkė Pranutė Petrylienė (Kiukytė).
žmonės patys nuoširdžiausi ir mieliausi. Apie 1970 m. Iš P. Petrylienės albumo
Tik geru žodžiu galiu paminėti aktyviausius skaitytojus: Joną Budreiką, Joną Dagį, Janiną Dagytę, Janiną Dagienę, Aloyzą
Dagį, Bronę Kaušakienę, Valę Paškonienę, Konstanciją Gruoblienę, Joną Sapką, Eleną
Zovaitę ir kitus.“
1981 m. šeimai persikėlus gyventi į Panemùnio kaimą, Pranutė Petrylienė
buvo perkelta dirbti į Panemunio filialą.
Trumpai Verksnionių bibliotekoje dirbo Dalia Laucienė (Kazlėnaitė)
(1981 05 01 – 09 07), Stasė Kaušakienė (1981 12 15 – 1982 01 01), Audronė Semaškaitė (1982 01 01 – 04 08), Zita Milaknaitė (1982 05 01 – 09 01), Daiva Semionovienė (1984 10 23 – 1985 01 15). Nuo 1982 metų į biblioteką atvyko dirbti
jauna darbuotoja Kristina Jakubonytė ir dirbo iki 1985 metų, vėliau perkelta dirbti
į Duõkiškio filialą. 1985 m. rugpjūčio 5 d. į biblioteką eiti vyresn. bibliotekininkės
pareigas atvyko Gražina Matukienė (Mikulionytė). Kai kuriose bibliotekinio darbo
srityse trūko žinių, todėl G. Matukienė įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą, 1988 m.
ją baigė ir įgijo bibliotekininkės specialybę.
1968 m. bibliotekoje buvo pradėta pildyti Kraštotyros kartoteka. Ji vadinosi
Mičiurino kolūkis spaudoje. Apie 1990 m. labai suaktyvėjo kraštotyros darbas bibliotekoje: buvo renkama kraštotyrinė medžiaga – atsiminimai, nuotraukos, rankraščiai,
seni spaudiniai ir t. t. Daug spaudinių bibliotekai padovanojo Aleksys Šukys. Buvo
užmegzti ryšiai su įžymiais mūsų krašto žmonėmis: gėlininke Jadvyga Rugyte,
dailininke restauratore Elvyra Olubiene (Rugyte) ir kt., buvo renkamos kraštiečių
anketos. 1996 m. buvo dalyvauta Geriausios kraštotyros parodos konkurse. 1997 m.
rajono kultūros tarnyba apdovanojo bibliotekininkę padėkos raštu už išsamios ir
vertingos kraštotyrinės medžiagos pateikimą Istorinės atminties dienų metu Kamajų
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Buvusios Krylių
mokyklos pastatas.
Antrajame aukšte
1969–1975 m. veikė
biblioteka. 1969 m.
V. Leikos nuotr.

Verksnionių kaimo
bendruomenės namai
ir biblioteka.
2012 06 23.
A. Petrašiūno nuotr.

seniūnijoje. 2000 m. buvo gautas konkurso Geriausias kraštotyros darbas paskatinamasis prizas už Taraldžių kaimo istoriją. Kasmet rašomas bibliotekos metraštis
iliustruojamas nuotraukomis.
Mažėjant gyventojų, taip pat ir skaitytojų, mažėja ir darbo krūvis, todėl
nuo 1994 m. bibliotekininkė dirba tik 0,5 etato. 1994 metų bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono Verksnionių, Krylių, Taraldžių, Kurkliìčių, Kerìlių ir Rimšioniÿ
kaimuose gyveno 237 gyventojai. Bibliotekoje skaitė 167. Jiems išduota 5880 egz.
spaudinių. Ypač daug dėmesio buvo skiriama individualiam darbui su skaitytojais. Visada buvo stengiamasi, kad skaitytojas išeitų iš bibliotekos gavęs reikiamą
knygą ar jam reikalingą informaciją.
Per visus bibliotekinio darbo metus daug dėmesio buvo skiriama individualiam darbui su skaitytojais. Pastaruoju metu, kai ypač trūksta grožinės literatūros
knygų bibliotekoje, knygos skolinamos iš Viešosios bibliotekos saugyklos fondo.
Skaitytojai mėgsta A. Marininos, D. Doncovos, V. Ažušilio, I. Buivydaitės, E. de
Strozzi knygas.
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Jaunosios skaitytojos
(iš kairės): Audronė
Kaušakytė ir Gitana
Pranskūnaitė.
1986 m. Vytauto
Jančio nuotr.

Pensininkai ir vaikai visais laikais buvo aktyviausi bibliotekos lankytojai. Negalima nepaminėti garbaus amžiaus skaitytojų, dabar jau iškeliavusių anapilin. Tai
Stefa Zlatkuvienė, Marijona Zalubienė, Jonas Budreika, Marė Šeinauskienė, Aldona
Starkienė ir kt. Labai liūdna, kad kasmet netenkame skaitytojų, kurie, turėdami
tik pradinį išsilavinimą, visą savo laisvalaikį skirdavo knygai. 1995 m. bibliotekoje
skaitė 165 skaitytojai, iš jų 31 vaikas. Apie 1985–1989 m. labai aktyviai bibliotekoje
lankėsi vaikai Audronė Kaušakytė, Gitana Pranskūnaitė, apie 1991–1995 m. – Asta
Jakubonytė, o apie 1997–2000 m. Fortūna Paršiūnaitė. Apie 2004 m. aktyviausia
skaitytoja vaikų grupėje buvo Simona Macijauskaitė. 2009–2012 m. daugiausia
knygų perskaitė Edvinas Mikalaičiūnas. Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir
skaitytojų. 2012 m. bibliotekoje lankėsi 107 skaitytojai, o 40 skaitytojų naudojosi
internetu.
Tautinio atgimimo laikotarpiu išaugo domėjimasis tautos istorija, papročiais,
kraštotyra, tremtinių atsiminimais. Anksčiau skaitytojai į biblioteką ateidavo rinktis
tik knygų, periodiką užsiprenumeruodavo namuose, o nuo minėto laikotarpio
pradžios daugelis spaudą nori skaityti bibliotekoje arba neštis į namus, kad paskaitytų visi šeimos nariai, nes prenumeruoti ją yra per brangu. Labai išaugo
periodikos išduotis bibliotekoje.
Renginiais buvo pažymimos tautinės šventės, įžymios datos, rašytojų, poe
tų ir kitų žinomų veikėjų jubiliejai. Bibliotekoje yra sukaupta daug medžiagos
parodoms rengti. Iki 1991 m. biblioteka prisidėdavo prie kolūkio organizuojamų
renginių, vėliau iki 2001 metų bendradarbiavo su Verksnionių pradine mokykla,
o nuo 2004 m. – su Verksnionių kaimo bendruomene. 1998 m. buvo parengta
spaudinių paroda Gėlių paviliota, skirta kraštietės, nusipelniusios Lietuvos agronomės gėlininkės Jadvygos Rugytės 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodą
apžiūrėjo pati gėlininkė. Bendradarbiaujant su pradinės mokyklos mokytoja Nijole
Vaboliene vyko paskutinis renginys vaikams Vaikystės vasara, kurios metu vaikai
piešė ant asfalto, dalyvavo žaidimuose ir estafetėse.
2001 m. uždaryta mokykla. Labai pasigesta vaikų šurmulio, kurie kasdien
lankydavosi bibliotekoje. Tradiciniu kasmetiniu vaikų renginiu tapo Užgavėnių
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Vyresn.
bibliotekininkė
Gražina Matukienė
prie kraštietei
gėlininkei Jadvygai
Rugytei (1928–2005)
skirtos parodos.
1998 m.
Iš VBA

Vyresn. bibliotekininkė
G. Matukienė pristato
dalilininkėsrestauratorės Elvyros
Rugytės-Olubienės
70-mečiui skirtą
parodą. 2001 m.
Iš VBA

šventė. 2001 m. bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiete, dailininke restauratore
Elvyra Olubiene (Rugyte), skirtas jos 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje
dalyvavo Rokiškio kultūros tarnybos vadovas P. Blaževičius, muziejaus darbuotoja
O. Mackevičienė, giminės, kaimynai, kaimo žmonės. Bibliotekininkė papasakojo
apie dailininkės gyvenimą ir kūrybą, pati dailininkė pristatė parodą, papasakojo
apie restauruotus darbus bei pieštas mūsų krašto žmonių kraičio skrynias.
Daug žmonių iš visų Lietuvos kampelių 2006 m. atvyko į bibliotekininkės
ir kaimo bendruomenės organizuotą Taraldžių kaimo kraštiečių suėjimą Į kaimo
šventę Tavęs ateinančio laukiam. Tais pačiais metais, parengus jaunimo inicijuotą
projektą Mes kuriame gražesnį kaimą, buvo padaryta originali skelbimų lenta, paruošta poilsio zona prie bendruomenės namų ir bibliotekos.
2011 m. įvyko antrasis kraštiečių susitikimas Įamžinkime nykstančio Taraldžių
kaimo atminimą. Šventės metu buvo atidengtas ir pašventintas paminklinis akmuo
nykstančiam Taraldžių kaimui atminti. Po to Verksnionių kaimo bendruomenės
namuose kraštiečiai dalijosi prisiminimais. Bibliotekoje prieš šv. Velykas buvo
parengta Krýlių kaimo gyventojos Stasės Kaušakienės rištų verbų paroda.
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Užgavėnės
Verksnionių kaime.
2002 m. Broniaus
Jurgelionio nuotr.

Vaikų klubai – Kalvių „Smailas“ ir Verksnionių „Dviragiai“ – po vasaros sporto žaidynių.
2012 m. Giedrės Bagdonaitės nuotr.
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Prie kompiuterių
jaunieji skaitytojai
(iš kairės): Arnas
Zoluba, Edvinas
Mikalaičiūnas,
Vaidas ir Sandra
Macijauskai. 2011 m.
Gr. Matukienės nuotr.

Norėdami geriau pažinti gimtąjį kraštą bei jo apylinkes, kaimo vaikai su
bibliotekininke neretai keliauja dviračiais. Apie gražiausias mūsų krašto sodybas
byloja bibliotekoje parengtas kraštotyros darbas Užsuk į mano kiemą. Jame – gražiausių kaimo sodybų nuotraukos. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės,
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės bei Suaugusiųjų švietimo savaitės metu organizuojami įvairūs renginiai, išvykos, rengiamos parodos. Šiame krašte biblioteka
liko vienintelė kultūros įstaiga, todėl bibliotekininkei tenka atlikti įvairius darbus,
nesusijusius su tiesioginėmis pareigomis. Dažniausiai tai būna seniūnijos paskirti
darbai, aplinkos tvarkymas, projektų rašymas.
Laikui bėgant keitėsi bibliotekos spaudinių fondas tiek savo turiniu, tiek
egzempliorių skaičiumi. Iki 1975 metų knygos buvo gaunamos iš Respublikinio
bibliotekų kolektoriaus ir pristatomos paštu, o vėliau iš Rokiškio centrinės biblio
tekos Komplektavimo skyriaus. Per pastaruosius 20 metų buvo nurašyta daug
pasenusios savo turiniu šakinės literatūros. Nuo 1955 m. pradėta pildyti bibliotekos fondo inventorinė knyga. 1961 metų pradžioje bibliotekoje buvo 4252 egz.
spaudinių, 2011 m. pradžioje – 4338 egz. Daugiausia, t. y. per 6000 egz., buvo
1963, 1964, 1983, 1984 m.
1990 m. Verksnionių pradinės mokyklos knygų fondas buvo perduotas bib
liotekai. 2012 m. pradžioje bibliotekoje buvo 4300 egz. spaudinių, iš jų 3986 egz.
knygų. Apie 1962-uosius per metus buvo gaunama apie 500–600 egz. knygų, o
dabar per pastaruosius kelerius metus po 50–60 egz. per metus. 1991 m. buvo
perinventorizuotas spaudinių fondas. 1998 m. knygų fondas buvo perklasifikuotas pagal universalią dešimtainę klasifikaciją, kuri vartojama pasaulyje ir suteikia
galimybę rasti visus tam tikros tematikos spaudinius. 2012 m. buvo gaunama
Respublika, Vakaro žinios ir Gimtasis Rokiškis. Giedrė Bagdonaitė namuose perskaitytus žurnalus ir knygas atneša į biblioteką skaityti kitiems. Pastaruoju metu buvo
gaunama daugiau knygų apie mūsų rajoną. Tai Rokiškio rajono Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos leidžiamas žurnalas Prie Nemunėlio, nuotraukų albumas Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio, Lietuvos valsčių serijos knyga Panemunėlis ir kitos,
kurias labai mėgsta skaitytojai.
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Verksnionių
biblioteka. Iš kairės:
Kamajų seniūnas
Vytautas Vilys,
vyresn. bibliotekininkė
G. Matukienė ir
„Kamajų“ monografijos
vyr. redaktorius
sudarytojas Venantas
Mačiekus aptaria
medžiagos būsimai
monografijai paieškas.
2012 06 23.
A. Petrašiūno nuotr.
Ten pat.
Atokvėpio minutę...
A. Petrašiūno nuotr.

Verksnionių biblioteka.
Vyresn.
bibliotekininkei
G. Matukienei
patikslinti nuotraukų
metriką padeda
skaitytoja Alvyra
Baltušienė (dešinėje).
2013 07 23.
A. Petrašiūno nuotr.
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Gyvenimas nestovi vietoje. Daug naujovių į bibliotekos gyvenimą įnešė
projektas Bibliotekos pažangai. Projekto tikslas – siekti, kad kuo daugiau gyventojų
naudotųsi informacinėmis technologijomis. Projektas buvo finansuojamas iš Bilo
ir Melindos Geitsų (Gates) fondo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, prisidėjo rajono savivaldybė.
Bibliotekos vartotojus ypač pradžiugino 2010 m. pabaigoje gauti 3 kompiuteriai
su vieša interneto prieiga (2 iš jų skirti vartotojams) ir daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, programinė įranga. Tai langas į visą pasaulį. Bibliotekoje pagausėjo
lankytojų, ypač vasarą. Populiarios kopijavimo paslaugos, nors jos yra mokamos.
Visi norintys gali mokytis naudotis kompiuteriu. Besimokantiems į pagalbą ateina
Bibliotekos pažangai projekto sukurti mokomieji filmukai, taip pat mokomoji literatūra. Visiems, ypač vaikams, patiko projekto Bibliotekos pažangai organizuojami
renginiai, o labiausiai Protų kovos. Aktyviausias jose buvo Arnas Zoluba. Biblio
tekininkas visada ateina į pagalbą visiems, kurie nori mokytis kompiuterinio
raštingumo, kurie ieško informacijos, nori tobulėti, rasti reikiamą knygą. Daug
naudos davė projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuoti kompiuterinio raštingumo
kursai bibliotekininkams. Buvo gauti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimai
(ECDL), kurie pripažįstami daugelyje šalių. Jie suteikia teisę mokyti gyventojus
kompiuterinio raštingumo. Bibliotekoje esantys spaudiniai įtraukti į elektroninį
katalogą. Bibliotekos lankytojai ieško informacijos įvairiomis temomis. Atsakyti į
bibliografines užklausas visada padeda internetas.
2012 m. vykdant projektą Investicijos į Rokiškio rajono savivaldybės pastatus
kaimuose, plėtojant bendruomenės veiklos galimybes iš Kaimo paramos fondo lėšų
buvo atnaujintos bibliotekos patalpos.
Bibliotekininkė Gražina Matukienė pasakoja:
„Nepastebimai prabėgo dvidešimt septyneri bibliotekinio darbo metai. Džiaugiuosi būdama
reikalinga žmonėms. Per tuos metus mane ypač džiugino žmonės, mylintys knygą. Su
pagarba paminėtini aktyviausi bibliotekos skaitytojai: Joana Andrikaitienė, Loreta Bulovienė, Almantas Macijauskas, Jarūnė Rudokienė ir kiti. Džiaugiuosi skaitytojais, kurie savo
laisvalaikį skiria knygai.“
Į biblioteką ateina tie, kuriems ji tikrai reikalinga. Pirmenybė skiriama
individualiam darbui su skaitytojais. Visada padedama išsirinkti knygas pagal
pomėgius, interesus, išsilavinimą. Tuo siekiama, kad pasirinkta knyga skatintų
vis daugiau skaityti. Deja, kasmet mažėja kaimo gyventojų, ypač vaikų, kartu
mažėja ir skaitytojų.
2013 m. rugpjūčio 24 dieną vykdant projektą Biblioteka – bendruomenei
Verksnionyse vyko šventė Kūrybos džiaugsmas. Prie bibliotekos veikė rankdarbių
kiemeliai: Stasės Kaušakienės rištų verbų, tautodailininkės Loretos Bulavienės iš
vytelių pintų darbų, Onos Mekuškienės ir Nijolės Kavaliūnienės megztų riešinių,
Marytės Povilauskienės lankstinių iš popieriaus, tautodailininkės iš Salų Irinos
Kalnietienės papuošalų, kamajiškės Rūtos Andriūnienės megztų skraisčių bei kitų
dirbinių, duokiškietės Danutės Vigėlienės iš vilnos veltų dirbinių ir Genės Mikėnaitės
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Šventės „Kūrybos
džiaugsmas“
akimirkos. Rankdarbių
kiemelius pristato
Gražina Matukienė.
Sėdi (iš kairės):
Irina Kalnietienė ir
Loreta Bulovienė

Kalba Rasa
Kalnietienė, kairėje
stovi Gražina
Matukienė, dešinėje –
Algirdas Svidinskas

iš Aukštakalnių vąšeliu nertų darbų parodos. Kamajų seniūnijos bibliotekininkės
padėjo įrengti kiemelius. Koncertavo bardas Algirdas Svidinskas, Aukštakalnių
kultūros namų kapela Barškutis.
Tuo pačiu metu vyko Verksnionių ir Krylių kaimų kraštiečių susitikimas
Čia gera sugrįžti, susirinkusieji dalijosi prisiminimais bendruomenės namuose. Buvo
peržiūrėta Arno Zolubos ir Indrės Šniokienės sukurtas filmukas apie Verksnionis,
Verksnionių ir Krylių gražiausių kaimo sodybų nuotraukos, filmuota medžiaga
apie 2006 m. vykusį Verksnionių kaimo kraštiečių susitikimą, Tado Matuliausko
filmuota medžiaga Verksnionys iš paukščio skrydžio. Veikė Vaidos Mickūnaitės,
Arno Zolubos, Giedrės Bagdonaitės fotografijų paroda Žolynėlių šnabždėjimai. Šventės dalyviams buvo platinamas Kamajų A. Strazdo gimnazijos jaunimo grupės
parengtas laikraštukas Kamajų strazdukų giesmės, pasakojantis apie Verksnionis.
Šventės dalyvius sveikino meras Vytautas Vilys, seniūnė Laimutė Vilimavičienė,
Verksnionių bendruomenės pirmininkė Lina Zolubienė.
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Aukštakalnių biblioteka*
Genė Mikėnaitė

1949 m. Kúosių kaime, Uršulės Babrauskienės namuose, buvo įsteigta skaitykla. Pirmoji skaitykloje pradėjo dirbti Ona Martinėlytė, jai išėjus nuo 1950 iki
1952 m. dirbo Vytautas Piskarskas, nuo 1952 iki 1953 m. – Aleksandra Petrulienė.
Vėliau biblioteka-skaitykla buvo perkelta į Antano Kielos namus. Nuo 1954 m.
dirbo Marytė Maračinskaitė, ją pakeitė Ona Gipiškytė. Koks buvo pradinis knygų
fondas, kiek skaitytojų – žinių nerasta.
Sunkiais pokario metais nelengva buvo dirbti ir bibliotekoje. Knygos buvo
tiesiogiai gaunamos iš Respublikinio bibliotekų kolektoriaus Vilniuje, per ketvirtį
kartą. Knygos daugiausia buvo SSRS tautų autorių, šakinė literatūra – antireligine
tematika, apie sovietinės armijos žygdarbius, žemės ūkį ir kt. Partijos nutarimais
buvo siekiama kuo daugiau propaguoti politinę, grožinę ir žemės ūkio literatūrą,
bibliotekos buvo įpareigotos rūpintis, kad knyga pasiektų kiekvieną vietovę, kiek
vieną šeimą. Todėl Lietuvos kaimiškoji teritorija 1960 m. buvo suskirstyta bibliotekų mikrorajonais. Bibliotekos skaitytojus ėmė telkti iš joms skirtų mikrorajonų.
1970 m. duomenimis, Aukštåkalnių bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone buvo
838 gyventojai, ikimokyklinio amžiaus ir 1–8 klasių – 145 vaikai.
Apie 1960–1964 m. bibliotekoje dirbo Zita Kulytė. 1964 metais biblioteka
iš Kuosių kaimo perkelta į Aukštakalnių kaimo Vinco Smalsčio namus. Nuo
1964 m. bibliotekoje dirbo Zofija Jagminaitė. 1965 metais biblioteka perkeliama į
Va»lių kaimą, į Danutės Martinėlienės namus. Apie 1966 m. biblioteka grąžinama
į Aukštakalnių kaimą, 36 m2 ploto patalpas. Ten biblioteka buvo iki 2009 m.
Tame pačiame pastate buvo ir Kultūros namai. Nuo 1966 m. bibliotekoje dirbo
Janina Diržienė (Kazanavičiūtė). 1969 m. duomenimis, Aukštakalnių bibliotekoje
skaitė 530 skaitytojų. Per metus išduota 3317 vnt. spaudinių. 1972 m. skaitytojų
gerokai sumažėjo – 376, spaudinių išduota – 4586 vnt. Bibliotekos fonde buvo
7521 vnt. spaudinių. Bibliotekoje buvo rengiami literatūros vakarai, vaidinimai,
knygų aptarimai. Nuo 1972 iki 1973 m. rugpjūčio mėn. bibliotekoje dirbo Irena
Aleksejienė. Nuo 1973 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Bronė Narbutienė (Butkūnaitė),
baigusi Rokiškio kultūros mokykloje bibliotekininkystės specialybę.
Per du dešimtmečius vos ne kasmet keitėsi bibliotekos darbuotojai, daug
kartų biblioteka kėlėsi vis į kitas patalpas. Išsamesnių duomenų apie bibliotekos
veiklą nepavyko rasti.
1974–1980 m. Respublikoje vyko masinių bibliotekų centralizacija. 1976 m.
buvo centralizuotos rajono bibliotekos. Rokiškio rajoninė biblioteka tapo Rokiškio
centrine biblioteka su filialais. Kaimo bibliotekos buvo pertvarkomos į rajoninių
bibliotekų filialus, neperspektyvios bibliotekos, aptarnaujančios mažus skaitytojų
mikrorajonus, buvo perkeliamos, jungiamos su kitomis kaimo bibliotekomis.
Netoli Aukštakalnių, Kamajºlių kaime, buvo biblioteka, įkurta 1970 m.
Spaudinių fondas – 1449 vnt. Skaityto* Oficialus pavadinimas – Rokiškio rajono savijų – 105. Išduota – 1790 vnt. Joje dirbo
valdybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
Marytė Šatkuvienė (Čepukaitė). Nuo
Aukštakalnių filialas.
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Ilgametė Aukštakalnių
bibliotekininkė
Bronė Narbutienė
(Butkūnaitė).
Esmiraldos
Smalstienės nuotr.
Iš Aukštakalnių
bibliotekos archyvo

1972 iki 1976 m. sausio mėn. bibliotekoje dirbo Janina Stasiūnienė. Biblioteka
buvo neperspektyvi, todėl 1976 m. sujungta su Aukštakalnių kaimo biblioteka,
kuri tapo Rõkiškio centrinės bibliotekos filialu. Knygos bibliotekoms buvo tiekiamos centralizuotai. Rajono centrinė biblioteka knygas paskirstydavo ir išvežiodavo po visus filialus. Sujungus Aukštakalnių kaimo biblioteką su Kamajėlių
biblioteka, buvo nustatomos naujos bibliotekų aptarnaujamų mikrorajonų ribos.
Šios bibliotekos aptarnaujamą mikrorajoną 1976 m. sudarė 14 kaimų, kuriuose
gyveno 659 gyventojai. Toks aptarnaujamas mikrorajonas išliko iki šių laikų, tik
gyventojų skaičius mažėjo.
Sudarytas bibliotekos fondo sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Kuriama bendra
sisteminė straipsnių kartoteka, į kurią įjungiami anotuoti straipsniai iš periodinės
spaudos įvairiausiomis temomis, ir kraštotyros kartoteka, atspindinti bibliotekos
aptarnaujamo mikrorajono istoriją.
liotekoje
Nuo 1976 m. skaitytojų skaičius išaugo iki 445. O jau 1979 m. bib
skaitė 502 gyventojai. Jiems per metus išduota 10 079 vnt. spaudinių. Aptarnaujamame mikrorajone 1979 m. gyveno 622 gyventojai. Nuo 1987 m. skaitytojų skaičius
vėl pradėjo mažėti, skaitė 387. Ir taip kasmet, mažėjant gyventojų, po keliolika
mažėjo ir skaitytojų. 2001 m. skaitytojų buvo 300, gyventojų – 568. 2006 m. sausio 1 d. Aukštakalnių bibliotekos fonde buvo 6238 vnt. spaudinių. Naujų knygų
gauta 46 vnt. už 442,56 Lt, 7 pavadinimų žurnalai ir 5 pavadinimų laikraščiai.
Bibliotekoje skaitė 203 gyventojai. Bibliotekos mikrorajone – 470 gyventojų. Per
metus apsilankė 1494 lankytojai, jiems išduota 10 023 vnt. spaudinių.
2007 m. gauta 51 nauja knyga už 223,88 Lt. 2008 m. gautos 44 naujos knygos už 361,26 Lt. Naujų knygų gaunama mažai. Bibliotekininkė pagal bibliotekos
lankytojų pageidavimus parveža knygų iš Rokiškio viešosios bibliotekos. Ypač
skaitomi žurnalai ir laikraščiai, nes ne visi kaimo žmonės išgali užsiprenumeruoti
periodinę spaudą. Skaitytojams, turintiems negalią ir negalintiems ateiti į biblioteką, spaudinius į namus nuneša bibliotekininkė.
Bibliotekoje rengiamos spaudinių parodos laiko aktualijoms, rašytojų, įžymių
žmonių jubiliejams paminėti, valstybinių ir kalendorinių švenčių progoms.
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Aukštakalnių kultūros
centras. 2013 07 22.
A. Petrašiūno nuotr.

Biblioteka gražiai bendradarbiauja su Kultūros namais, kaimo bendruomenės
aktyvu.
2009 m. rugsėjo 16 d. iš darbo į užtarnautą poilsį išėjo bibliotekininkė Bronė
Narbutienė, išdirbusi bibliotekoje 35 metus. Ją pakeitė bibliotekininkės specialybę
turinti Genė Mikėnaitė, anksčiau dirbusi Kamajų bibliotekoje.
Biblioteka buvo perkelta į kitas, puikiai suremontuotas 33 m2 ploto patalpas,
sudarytos geresnės darbo ir skaitytojų aptarnavimo sąlygos. Tame pačiame pastate
įsikūrė Kultūros namai, bendruomenės centras.
2008–2012 m. Respublikoje įgyvendinamas projektas Bibliotekos pažangai (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija). Lėšų projektui įgyvendinti skyrė Billo ir Melindos Gatesų
fondas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir bendrovė Microsoft, padovanojusi
naujausios programinės įrangos Lietuvos bibliotekoms.
Labai svarbus ir vietos savivaldybių indėlis – jos
parengė patalpas viešoms interneto prieigos vietoms
ir prisidėjo prie šios veiklos vykdymo bei tęstinumo
užtikrinimo.
Aukštakalnių filialas taip pat prisidėjo prie šio
projekto vykdymo. Viešajai interneto prieigai parengtos
patalpos, nupirkti baldai. Pagal projektą gauti 2 kompiuteriai vartotojams, vienas nešiojamasis kompiuteris
bibliotekininkės darbui, multifunkcinis įrenginys (kopijavimas, skenavimas).
2009 m. rugsėjo 25 d. vyko bibliotekos naujų patalpų ir viešosios interneto prieigos atidarymo
šventė. Šventė vyko kartu su Kultūros namais, salė
buvo pilna žmonių. Naujas patalpas pašventino kunigas Raimondas Kazlauskas. Su švente pasveikino Aukštakalnių filialo vyresn.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kazulėnas, bibliotekininkė Genė Mikėnaitė.
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Albinas Ur- 2012 06 21. A. Petrašiūno
bonas, rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas nuotr.
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Atidaromas
atnaujintas
Aukštakalnių kultūros
centras. Ką tik
juostelę perkirpo
Kamajų seniūnas
Vytautas Vilys.
2009 09 25.
E. Smalstienės nuotr.

Aukštakalnių kultūros centro administratorę

Atnaujintą Aukštakalnių kultūros centrą

Esmiraldą Smalstienę sveikina Seimo narys

šventina Kamajų klebonas Raimundas

Vytautas Saulis. 2009 09 25

Kazlauskas. 2009 09 25. E. Smalstienės
nuotr.

Saulis, kolegės iš Duõkiškio, Kalvių, Kamajų, Salų bibliotekų, Viešosios bibliotekos
vyresn. metodininkė Violeta Melvydienė, spaudinių tvarkymo ir komplektavimo
skyriaus vedėja Angelė Stučinskienė. Visus linksmino Aukštakalnių kaimo kapela.
Įsteigus viešąją interneto prieigą gerokai padaugėjo lankytojų, nes ne visi
gyventojai namuose turi kompiuterius ir internetą. Nemokamas internetas ypač
aktualus kaimo vaikams.
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Aukštakalnių
bibliotekos įkurtuvių
atnaujintame Kultūros
centre proga
Rokiškio r.
savivaldybės
J. Keliuočio viešosios
bibliotekos atstovės
Violeta Melvidienė ir
Angelė Stučinskienė
bibliotekai dovanoja
knygų ir šakotį.
2009 09 25.
E. Smalstienės nuotr.

Projektas Bibliotekos pažangai bibliotekoms dovanojo ne tik kompiuterinę įrangą, nemokamą internetą, bet ir vykdė įvairius mokymus. Projekto rengti mokymai
bibliotekininkams: 2009 m. Kompiuterinis raštingumas pažengusiems, Interneto ištekliai
ir naujos bibliotekų paslaugos. Gautas ECDL – kompiuterio vartotojo pažymėjimas,
atitinkantis europinius standartus – suteikė žinių ir teisę mokyti gyventojus kompiuterinio raštingumo kursuose: Išmokime dirbti kompiuteriu – 16 akad. val., Mano
interneto kelrodis – 8 akad. val. Gyventojai buvo mokomi grupėse ir individualiai,
teikiamos konsultacijos. Per 2010–2012 metus išmokyta 120 bibliotekos lankytojų.
2011 m. bibliotekininkė atnaujino žinias ir dalyvavo projekto Bibliotekos pažangai
mokymuose ir išklausė šiuos kursus: OS Windows 7 bei MS Office 2010 naujovės
ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir MS Office 2007, Darbo su MS Excel 2010 pag
rindai, Bendravimo įgūdžių tobulinimas, Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas.
2009–2012 m. bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone (14 kaimų) gyveno
daugiau kaip 500 gyventojų: Aukštakalnių kaime – 243, Kuosių – 48, Rùdžių – 50,
Kuokšiÿ – 51, Va»lių – 22, Čižÿ – 18, Že¤mių – 20, Ba÷šiškių – 13, Vaštakÿ – 14,
Mick¿nų – 7, Radžioniÿ – 6, Pikiìtų – 6, Skeiriÿ – 7 ir Žvírbliškių – 5. Daugiausia
gyventojų pensinio amžiaus žmonės – 197, 39 ikimokyklinio amžiaus ir 1–12 kl.
moksleiviai, 64 ūkininkai, 52 jaunimo iki 29 metų, 44 bedarbiai, 60 dirbančiųjų ir kt. Kaimas sensta, jaunimas išvyksta į užsienį dirbti. 2012 m. bibliotekos
paslaugomis naudojosi 181 gyventojas, 29 ikimokyklinio amžiaus ir 1–7 klasių
moksleiviai, 32 bedarbiai, 36 senjorai, 39 jaunimo iki 29 metų ir kt. Per metus
apsilankė vidutiniškai 2500 lankytojų, išduota 11 200 egz. spaudinių. Senjorams,
negalintiems ateiti į biblioteką, knygas, žurnalus, laikraščius parneša šeimos nariai, kaimynai, tokį darbą mielai atlieka skaitytojai vaikai. Interneto paslaugomis
naudojasi 90 gyventojų, iš jų – 30 vaikų. Interneto apsilankymų skaičius iš viso –
1570, iš jų – 348 vaikų apsilankymai.
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Kalėdų Senelis
(Genė Mikėnaitė)
su nykštukais
(Audrute Juknaite ir
Inga Stirbyte) eina
lankyti vaikučių į jų
namus. Iš bibliotekos
archyvo

Ekonominis sunkmetis palietė ir bibliotekas. 2012 m. bibliotekos fonde buvo
daugiau kaip 3800 vnt. spaudinių. Persikeliant į naujas patalpas iš fondo buvo
atrinktos ir nurašytos pasenusios, praradusios aktualumą knygos. Fondą atspindi
abėcėlinis ir elektroninis katalogai. Fondams atnaujinti vyriausybė skiria mažai
lėšų. 2012 m. gauta tik 30 naujų knygų. 2011 m. dar buvo galima pasidžiaugti
gautais periodiniais leidiniais – laikraščiais, žurnalais – jų buvo net 14 pavadinimų. 2012 m. gauta tik Lietuvos rytas,
Gimtasis Rokiškis, Valstiečių laikraštis,
Kaimo laikraštis.
Bibliotekos lankytojai dėkingi
verslininkui Gintautui Alksniniui, padovanojusiam bibliotekai daugiau kaip
300 knygų iš asmeninės bibliotekos ir
užprenumeravusiam bibliotekai žurnalą
Veidas. LR Seimo narys Algis Kazulėnas padovanojo metinę žurnalo Rasos
prenumeratą. Knygų dovanojo kraštietis
rašytojas, žurnalistas Aloyzas Urbonas
(kilęs nuo Radžionių). Žurnalo Sodo
spalvos redakcija dovanojo pusės metų
prenumeratą, Aukštakalnių kaimo bend
ruomenė – žurnalų Laima, Rankdarbiai,
Ji metines prenumeratas. Bibliotekos
lankytoja Dalė Vilienė nuolat dovanoja bibliotekai perskaitytus žurnalus,
knygas.
Daugiausia yra skaitomi laikraščiai ir žurnalai. Nuolatiniams skaity- Kanapinis (Rimvydas Jasiūnas) žiemos palydose.
tojams bibliotekoje nebėra ką skaityti, Iš bibliotekos archyvo
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Paminklo žuvusiems partizanams atidengimo Kuosių kaime metu. 2011 m. Iš bibliotekos archyvo

Vaikai prie atidengto paminklo žuvusiems partizanams Kuosių kaime. 2011 m. Iš bibliotekos
archyvo
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Renkama medžiaga
būsimai knygai apie
Kamajus. Iš kairės:
Aukštakalnių kultūros
centro administratorė
Esmiralda Smalstienė,
bibliotekos aktyvistė
Janina Baraišienė,
vyresn. bibliotekininkė
Genė Mikėnaitė,
vienas „Kamajų“
autorių Albinas
Eigminas. 2012 06 21.
A. Petrašiūno nuotr.
Renkama medžiaga
būsimai knygai
apie Kamajus.
Iš kairės: vyresn.
bibliotekininkė
G. Mikėnaitė ir
Kuosių kaimo istorijos
žinovai Emilija
Makutėnienė,
Vidas Maciūnas.
2013 07 22.
A. Petrašiūno nuotr.

todėl pageidaujamos naujos knygos vežamos iš Viešosios bibliotekos. Vaikai biblio
tekoje daugiausia naudojasi internetu, žaidžia kompiuterinius žaidimus, vyresni
ieško įvairios informacijos. Pastaraisiais metais moksleivių susidomėjimas knyga
mažėja. Knygas, periodiką skaito tik patys mažiausieji vaikai.
Geriausi bibliotekos lankytojai ir pagalbininkai: Janina Baraišienė, Esmiralda
Smalstienė, Polina Trapnauskienė. Daug skaito Antanas ir Stefa Strimaičiai, Jonas
Vilys, Rimanta Pamakštienė, Vida Dudonienė, jaunieji skaitytojai: Paulius Stočkus,
Simona ir Žemyna Vaičionytės, Tautvydas Jasiūnas, Aras Jukna, Deividas ir Agnė
Stirbiai.
Populiarinant skaitymą, knygą, yra rengiamos įvairios parodos, pažymimos
valstybinės, kalendorinės, rašytojų, kraštiečių jubiliejinės datos. Su vaikais ruošiamos piešinių parodos, išvykos į gamtą, skatinama domėtis mūsų krašto gamta,
istorija, kultūra, papročiais.
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Gražiai bendradarbiaujama su Kultūros namais, kaimo bendruomene. Kartu organizuojami renginiai, iš kurių paminėtini 2011 m. vykę Užgavėnių Žiemos
palydos, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. Su jaunaisiais
bibliotekos lankytojais kasmet rengiamos išvykos į gamtą, kurių metu vyksta žaidimai, atrakcionai, mįslių minimas ir t. t. 2011 m. į išvyką buvo pakviesti Bajõrų
kaimo vaikai. Vyko gražus bendravimas. Vaikai susirado naujų draugų, todėl jau
kitą kartą susitikimas vyko Bajoruose. 2011 m. Kuosių kaime atidengus paminklą
žuvusiųjų partizanų atminimui, paminėti žuvusieji: moksleiviai deklamavo eilėraščius, LR Seimo narys Algis Kazulėnas pasakė kalbą. Lapkričio mėnesį vyko
šventė Po darbų. Jos metu pasveikinti Aukštakalnių kaimo gyvenimo jubiliatai,
apdovanoti gražiausiai sodybas tvarkantys gyventojai Nijolė ir Steponas Raukėnai,
Inga ir Audrius Baltrukėnai, Rita ir Ričardas Kvedarai, Jūratė ir Josifas Paško,
Esmiralda ir Vytautas Smalsčiai, Janina ir Enrikas Baraišiai, Ona Smalstienė, Regina ir Steponas Kulikauskai.
Biblioteka kaime yra bene pagrindinė kaimo bendruomenės susiėjimo vieta, kur bendraujama, turiningai praleidžiamas laisvalaikis, skaitoma, internetu
gaunama reikalinga informacija, susimokami mokesčiai, naudojamasi elektronine
bankininkyste.

772

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Kamajų kultūros centras
Sigita Gasiūnienė

Kamajų kultūros namų šokėjai, Rokiškio r. jaunimo festivalyje užėmę 2-ąją vietą, Rokiškio dvaro
parke. Iš kairės: sėdi –2-a Gavenavičienė, 5-a Irena Blauzdytė (Vanagienė), 6-a Banga Grigaitė
(Pročkienė), 7-a Valerija Pučkienė; stovi –

mokytojas Mikašius, Algis Gavenavičius, Vytautas

Cvirka, Algis Galvydis, neatpažintas, Romas Pročkys, Vytautas Pernavas, Vytautas Vaštaka.
1957 m. Iš R. Pročkio albumo

Kamajų kultūros namai buvo įkurti 1948 m. Tame pačiame pastate veikė
ir skaitykla. Antrajame aukšte buvo du kambariai, kuriuose gyvendavo kultūros
darbuotojai.
Pirmoji kultūros namų direktorė buvo Felicija Jukumienė. Pasak O. Čepukonienės, kuri iki 1972 m. kultūros namuose dirbo valytoja, kultūros namuose
dirbo šie Kamajų miestelio gyventojai: Stasė Rinkevičiūtė, Pranutė Cvirkaitė, Birutė Zlatkuvienė. Buvo statomi vaidinimai, grojo kapela ir liaudies muzikantai.
Aktyviausi saviveiklininkai – Albinas Petrulis, Marija Bočarova, Stasė Tiufina,
Ona Makuškienė, Stasė Rinkevičiūtė. 1958–1964 m. Kamajų vidurinės mokyklos
muzikos mokytojas vadovavo dūdų orkestrui.
1970 m. kultūros namų direktore dirbo Birutė Zlatkuvienė, meno vadovas –
J. Dainys. Sukurtas merginų šokių kolektyvas.
1972 m. direktorė – Nijolė Derbutienė, meno vadovas Romas Kurpavičius.
Buvo sukurti moterų ir vyrų ansambliai.
1973 m. – direktorė N. Derbutienė, metodininkė Zinaida Kurpavičienė, meno
vadovė A. Latvėnienė. Prie kultūros namų veikė 11 meno saviveiklos ratelių, juose
dalyvavo 67 saviveiklininkai.
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Rokiškio r. festivalio (dainų šventės) dalyviai-kamajiškiai tarp festivalio
(dainų šventės) dalyvių prie Rokiškio dvaro rūmų (iš kairės): 5-a Banga
Grigaitė (Pročkienė), 6-as Algis Gavenavičius, 9-a Irena Blauzdytė
(Vanagienė), 10-as Romas Pročkys, 11-a Valerija Pučkienė. 1957 m.
Iš R. Pročkio albumo
Merginų šokių
kolektyvas. 1971 m.
Iš Kamajų kultūros
centro archyvo
(toliau – KKCA)

Nuo 1973 m. Kamajų kultūros namai vadinasi Kamajų zoniniais kultūros
namais. Aktyviausi saviveiklininkai – Romualdas ir Elena Siniauskai, Rimantas
ir Vida Bitinai, Antanina Šniokienė, Genė ir Jonas Pajadai, Stasė Tiufina, Alesė
Junokienė.
1974 m. – kultūros namų direktorė N. Derbutienė, metodininkė Z. Kurpavičienė, meno vadovas R. Kurpavičius. Susikūrė agitbrigada, moterų ansamblis,
planuota sukurti estradinį ansamblį. 1975 m. veiklą pradeda estradinis ansamblis
(vadovas R. Stalauskas), dramos būrelis.
1975 m. birželio mėnesį iš darbo išeina visi kultūros namų vadovai.
1977 m. kultūros namų direktore dirba G. Ruigienė, meno vadovu A. Matulevičius. Susibūrė estradinis ansamblis, vadovaujamas A. Matulevičiaus. Jo dalyviai:
Vytautas Vaira, Alvydas Žemaitis, Vladas Zlatkus. Dainuoja Antanina Šniokienė
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Moterų ansamblis, rajone iškovojęs 3-iąją vietą. 1972 m. Iš KKCA

Vyrų ansamblis, rajone iškovojęs 2-ąją vietą. Iš kairės: mokytojas J. Pajada, veterinarijos
gydytojas R. Siniauskas, vairuotojas A. Kvedaras, brigadininkas R. Bitinas, kolūkio pirmininko
pavaduotojas E. Raila. 1972 m. Iš KKCA
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1979 m. įkurtas
pagyvenusių žmonių
šokių kolektyvas.
Vad. mokytoja
B. Zovienė. Mokytojo
dienos proga šoka
(iš dešinės):
A. Maceika,
D. Maceikienė,
P. Braukyla,
Z. Braukylienė ir kt.
1981 10 07.
Iš KKCA

ir G. Ruigienė. Veikia 14 būrelių. Pradėta repetuoti R. Kašausko komedija Vaiduokliai vienkiemyje.
1978 m. kultūros namų direktore dirbti pradeda Joana Pavarotnikienė, metodininku Romas Sipavičius.
Įkuriamas vaikų dailės klubas (vadovė J. Pavarotnikienė), veikia estradinis
ansamblis, vėl kuriama agitbrigada (vad. J. Pavarotnikienė).
1981 m. direktore tebedirba J. Pavarotnikienė, vyr. metodininke dirba Vida
Pikūnaitė, meno vadove Irena Čepinskaitė. Šokių rateliui visuomeniniais pagrindais
vadovauja Bronė Zovienė. Kultūros namuose veikė 32 būreliai, juose dalyvavo
325 saviveiklininkai.
Pajėgiausi meno saviveiklos būreliai: agitbrigada Naujienų turgus (vad. J. Pavarotnikienė), moterų ansamblis (vad. Irena Čepinskaitė), dramos kolektyvas (vad.
Vida Pikūnaitė). Aktyviausi saviveiklininkai: Antanina Šniokienė, Juozas Pavarotnikas, Jonas Pajada, Vilmantas Venslovas, Rimantas Kazlauskas, Gediminas Kiukys,
Vlada Minkevičienė, Danutė Baronienė, Vladas Dulkė.
1986–1991 m. Kamajų kultūros namų direktoriumi dirbo Vilmantas Venslovas.
Buvo sukurta estradinė grupė (vad. V. Venslovas).
Nuo 1991 m. iki 2002 m. Kamajuose kultūros darbuotojo nebuvo.
2002–2005 m. kultūrinės veiklos organizatoriumi dirbo Vilmantas Venslovas.
Buvo suburta estradinė grupė. Rengiamos įvairios kalendorinės šventės. Kiekvienais
metais su seniūnijos kolektyvais dalyvauta 5 seniūnijų šventėje Sveiki, kaimynėliai,
pradėta rengti vėliau tradicine tapusi šventė Kuc kuc Kamajuos. Estradinė grupė
rengė koncertus savo seniūnijoje ir už jos ribų. Suorganizuota žiemos šventė ant
Petrõšiškio ežero.
Nuo 2005 m. kultūrinės veiklos organizatore dirba Sigita Gasiūnienė. Susikuria
liaudies šokių ir dainų kolektyvas Senjorai. Jame dalyvauja 16 vyresniojo amžiaus
kamajiškių. Kamajų Senjorų kolektyvas koncertuoja savo seniūnijoje ir rajone.

776

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Dešimtoji „Sveiki,
kaimynėliai“ šventė
Kamajuose
Šventę pradeda jos
vedėja Violeta
Kazlauskienė ir
Kamajų Antano
Strazdo gimnazijos
moksleivės. 2012 m.
Iš KKCA

Šventės dalyvius
sveikina Kamajų
seniūnas Vytautas
Vilys. 2012 m.
Iš KKCA

Rengiamos šventės: Trys Karaliai, Užgavėnių šventė, Motinos diena, Mindaugo
karūnavimo diena, kasmetinė tradicinė seniūnijos šventė Kuc kuc Kamajuos, Kalėdinės eglutės įžiebimo, Naujųjų metų sutikimo šventės. Organizuojami Gražiausios
žiemos sodybos ir Gražiausios vasaros sodybos konkursai, rengiami įvairūs mokymai.
Dalyvaujame 5 seniūnijų šventėje Sveiki, kaimynėliai, kuri kas metai vyksta
vis kitoje seniūnijoje. Kamajuose ji vyko 2007 ir 2012 metais. Šioje šventėje, be
Kamajų seniūnijos, dalyvauja Anykščių r. Debe¤kių ir Svėdasÿ seniūnijos bei Utenos r. Užpålių ir Vyžuonÿ seniūnijos.
2012–2013 m. Sigitos Gasiūnienės vaiko auginimo atostogų metu kultūrinės
veiklos organizatorė buvo Rima Vigėlienė. Ji toliau dirbo su liaudies šokių ir dainų kolektyvu Senjorai, organizavo įvairias šventes: Sveiki, kaimynėliai-2012, šeimų,
Žolinę, tradicinę seniūnijos šventę Kuc kuc Kamajuos.
Nuo 2014 m. iki šiol vyresniąja kultūros specialiste Kamajuose dirba Sigita
Gasiūnienė. Kultūrinė veikla vyksta sklandžiai. Senjorų kolektyvas koncertuoja
įvairiuose renginiuose, kuriasi folkloro grupė.
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Vakaronėje Salų
dvare koncertuoja
Juodupės kaimo
kapela. Iš KKCA

„Senjorų“ kolektyvas (iš kairės): Irena Davainytė, Irena Lukjanova, Dalia Maceikienė, Dana
Strumskienė, Zofija Braukylienė, Alvyra Čypienė, Julė Paulėnienė, Elzė Venclovienė, Antanina
Šniokienė, Elena Rekašienė, Sigita Gasiūnienė. Už moterų stovi: Antanas Maceika, Petras
Berniūnas, Vladas Rekašius, Vytautas Dagys. Iš KKCA

Atsirado keletas naujų švenčių (Joninės, Padėkos diena), rengiamos stovyklos
vaikams, priimami profesionalų kolektyvai, Kamajų scenoje vaidina Rokiškio ir
Anykščių liaudies teatrai, vyksta įvairūs mokymai.
Rengiami ir įgyvendinami įvairūs kultūros projektai, finansuojami Rokiškio
rajono savivaldybės, Kultūros tarybos, ES fondų.
2014 m. Kamajuose atidaromi nauji kultūros namai. Kamajų bendruomenės
ir Rokiškio rajono savivaldybės dėka, įgyvendinus projektą Patalpų pritaikymas
Kamajų miestelio gyventojų poreikiams, buvusiame Kamajų kolūkio administraciniame
pastate įrengiami kultūros ir bendruomenės namai. Nuo šiol atsiranda nuolatinė
vieta repeticijoms, renginiams, įvairiems mokymams.
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Tradicinė seniūnijos šventė Kuc
kuc Kamajuos. Nuo seno Kamajai garsėja didelėmis mugėmis (kermošiais).
Mūsų miestelio aikštėje kertasi keturi
keliai. Vienu jų senovėje arklių kinkiniais pakinkyti vežimai dardėjo net į
Rygą. Metai po metų mes šią gražią
kermošiaus tradiciją išauginome iki didžiulio dviejų (kartais ir trijų) dienų
renginio.
1983 m. pagal žinomos dainos
žodžius buvo surengta pirmoji derliaus
šventė Kuc kuc Kamajuos (pavadinimą
sugalvojo tuometinė kultūros darbuotoja Vita Pikūnaitė).
Nuo 2000 m. šventė rengiama
kasmet ir tapo tradicine bendruomenės ir visos seniūnijos švente. Nuo
2005 m. ji pradėta rengti dvi (kartais
ir tris) dienas ir sutraukia vis daugiau
dalyvių ir žiūrovų (iki 3000 žmonių).
Pirmąją šventės dieną vyksta sportinės
varžybos ir miestelio jaunimo koncertai, Šventės vedėjai Algirdas Svidinskas ir Nijolė
diskotekos, jaunimo amatų kiemeliai, Čirūnienė. Iš KKCA
įvairios rudens gėrybių, puokščių, paveikslų, medžioklės trofėjų parodos. Antrąją – turgus, kur ne tik vietiniai, bet ir
iš įvairių Lietuvos rajonų atvykę liaudies meistrai, tautodailininkai norinčius moko
amatų. Ūkininkai, pardavinėdami rudens gėrybes, dalijasi patirtimi, kaip išauginti
gerą derlių. Apdovanojami gražiausių bendruomenės sodybų šeimininkai, geriausi
ūkininkai ar kiti tais metais nusipelnę bendruomenės nariai.

Šventės „čigonės“.
Iš KKCA
779

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Šventės „Kuc kuc
Kamajuos“
atidarymas. Jaunieji
kamajiškiai laiko
Kamajų vėliavą su
Kamajų herbu.
2005 10 08. Iš KKCA

Oficialioji šventės dalis. 2005 m. Iš KKCA

1905 m. revoliucionierius Jurgis Smalstys Kamajuose buvo įkūręs Kamajų
Respubliką. Nuo 2005 m. per šventę Kamajuose atkuriame Kamajų Respubliką. Ji
šventės metu turi savo sienas, prezidentą. Per savo gyvavimo laikotarpį Kamajų
Respublika jau turėjo tris prezidentus: Algirdą Bernotą, Rimantą Velykį ir Vytautą
Vilį.
2005 m. susikūrėme ir pasitvirtinome heraldikos komisijoje Kamajų vėliavą ir herbą. Juose susikryžiuoja 4 keliai, o centre nutūpęs mūsų krašto dainius,
kunigas Antanas Strazdas, paukšteliu strazdu pavirtęs. Herbą ir vėliavą sukūrė
žemietis dailininkas Jokūbas Zovė. Šv. mišių metu vėliavą ir herbą pašventino
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Šventė iš paukščio skrydžio. 2005 m. Iš KKCA

mišias aukojęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.
Turime savo pinigus kamajinius
ir kamajeikas, kuriais galima atsiskaityti
šventės metu, turime savo pinigų kalyklą, savo krašto apdovanojimus – ordinus Už nuopelnus Kamajų Respublikai ir
Kamajų Respublikos garbės pilietis. Turime
išskirtinį produktą, gaminamą tik mūsų
rajone – plikytos tešlos riestainius (baronkas), kurios yra pagrindinis šventės
akcentas. Šventę visada padabiname
gražiausiomis dainomis, skambiausiais
posmais, nuaidinčiais, nuvilnijančiais
Šetekšnos pakrantėmis, ilgam paliekančiais aidą mūsų ir svečių širdyse.

Seimo narys Vytautas Saulis ir Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas sodina medelį.
2005 m. Iš KKCA
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Kalvių kultūros centras
Stasė Gruoblienė

Apie 1955 metus klubas-skaitykla iš Juozo Gykio namų persikėlė į Kalvių
kaimo centrą, į buvusią Petro Tumo sodybą. Viename namo gale įsikūrė Gegužės
pirmosios kolūkio kontora, o kitame – klubas-skaitykla. Klubo-skaityklos vedėja
dirbo Teofilė Tumienė (Bimbaitė).
Klubo-skaityklos vedėja Teofilė Tumienė (Bimbaitė), gimusi 1931 m., pasakoja:
„Kaime buvo daug gražaus jaunimo, tai ruošdavom vakarėlius. Vaidinti eidavo ne tik
jauni, bet ir senyvi žmonės. Rengti vakarėlius padėdavo kaime gyvenantys mokiniai
ir studentai, iš jų patys aktyviausi, sumaniausi: Stasys Mickūnas, Algis Vilys, Jonas
Bendorius, Jonas Sabalys, Algirdas Galvydis. Kaimo jaunimas šoko tautinius šokius.
Tautinius rūbus skolinomės iš Rokiškio kultūros skyriaus. Groti niekas negrojo, todėl
šokti reikėjo pagal vadovės dainuojamą dainą. Šokom dainų šventėje Rokiškyje, nuvežė
Jonas Tumas sunkvežimiu. Šokį „Mūs kolūkio pirmininkas“ šoko pats buvęs kolūkio
pirmininkas Povilas Milaševičius, bet jį sugėdino Stasė Keraminienė (kam tu šoki su
vaikais), tai jis toliau nebešoko, nors šokti mėgo. Buvo stiprus dramos būrelis. Statėme

Kalvių klubo-skaityklos šokių kolektyvas Rokiškio r. jaunimo festivalyje. 1957 m. Vadovė –
mokytoja Pranutė Graibuvienė (Šinkūnaitė). Iš kairės: 1-oje eilėje – Bronė Kirdeikienė, Algis
Grižas, Irena Pečiūrienė, Algis Tumas, Natalija Žemaitytė (Kaupienė), Vytautas Staniulis;
2-oje eilėje – Elena Juzelskytė, Vytautas Balaišis, Vlada Tumienė, Bražiūnas, vadovė Pranutė
Graibuvienė, Aldona Staniulytė, Algis Pečiūra, agronomė Antanina Zulonaitė, Algis Juzelskis.
Iš Kalvių kultūros centro archyvo (toliau – KKCA)
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Kalvių klubo-skaityklos
dramos ratelis.
Apie 1955 m.
Iš kairės: sėdi –
Kazys Kepalas, Jonas
Meškeliūnas, Ona
Bražiūnaitė (Lašienė),
Emilija Staniulytė;
stovi – Teofilė
Bimbaitė (Tumienė),
Aldona Staniulytė.
Iš G. Matukienės
albumo

Kalvių krašto
kanklininkės
(iš kairės): vadovė
Paulina Gikytė
(Tumienė), Liucija
Niauraitė, Julė
Stankuvienė,
Adelė Niauraitė
(Matulevičienė).
Apie 1957 m. Iš
KKCA

spektaklį „Prakeikti pinigai“. Vaidinome Duokiškyje ir kitur. Labai gerai savo vaidmenį
atliko Vanda Baltakienė iš Juodoniÿ. Vieną kartą bevaidinant Jonui Meškeliūnui nukrito pusė ūso, visa salė ėmė juoktis, o jis, nuplėšęs ūso kitą pusę, puikiausiai vaidino
toliau.
Tuo metu jau buvo susikūręs kanklininkių ratelis. Jam vadovavo Paulina Tumienė.
Jos taip gražiai grojo kanklėmis ir dainavo, kad buvo visur kviečiamos koncertuot, o iš
rajoninių švenčių visada parsiveždavo pagyrimo raštų.
Klube buvo organizuojami šokiai. Šokiuose grodavo vietiniai jaunuoliai – tai broliai
Algis ir Jonas Čepukai (Peterburgo armonika), Povilas Kepalas (būgnu), Lionius Grižas.“
1956 metų pabaigoje klube-skaitykloje dirbo Irena Pečiūrienė (Staniulytė).
Nors jai buvo tik 16 metų, ji labai aktyviai įsijungė į kaimo kultūrinį gyvenimą,
subūrė tautinių šokių ratelį, kuriam vadovavo Krylių mokyklos mokytoja Pranutė
Graibuvienė (Šinkūnaitė). Kolektyvas šoko dainų šventėse Rokiškyje ir kitur. Klube
buvo rengiami spektakliai.
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„Oi tos vainikais apipintos gegužinės...neužmirštamos... – prisimena 1959 metus, kai dirbo klubo-skaityklos vedėja, Benedikta
Jaunutė Čižauskienė (Pakštaitė). – Jaunimo buvo labai daug ir
visi labai mėgo linksmintis. Jaunimui gegužines rengdavome ant
Juodonių piliakalnio arba šokdavome klubo-skaityklos kieme, šokių
aikštelę apipindavome vainikais.“
1960 metais klubui-skaityklai vadovavo Jerina Mikonienė (Šablinskaitė).
Klubo-skaityklos darbuotojai nuolat keitėsi. Bronius Rasakevičius, gimęs 1935 m., gyvenantis Utenos rajone, Užpålių
apylinkėje, Kùstų kaime, prisimena:

Kalvių klubo-skaityklos
vedėja Irena Staniulytė.
Apie 1957 m. Iš KKCA

„1961 m. Rokiškio rajono „Gegužės Pirmosios“ kolūkio pirmininkas Povilas Milaševičius ir
buhalterė Regina Juzelskienė (Vilytė) atvyko pas mane ir pakvietė dirbti į Kalvių klubą-skaityklą. Aš gerai grojau akordeonu, todėl ir sutikau. Patalpos buvo labai prastos – tik vienas
stalas ir du suolai. Dirbti labai stengiausi. Nors ir per trumpą laiką gana daug nusipelniau
Kalvių kultūriniam gyvenimui. Įkūriau ir vadovavau kaimo kapelai, mokiau groti įvairiais
muzikos instrumentais jaunimą. Per savo gyvenimą išmokiau groti apie 17 muzikantų.
Kalviuose mokiau Gintautą Vaičių, Lionių Grižą. Rengėme spektaklius „Juodoji mūrininkų
diena“, „Nakties paukščiai“ ir kt. Organizavome šokius, į juos privažiuodavo iš
visur, ypač ant piliakalnio. Tik vėliau ant
piliakalnio šokius uždraudė, nes valdžia
teigė, kad motociklai ir kitokia technika,
kūrenami laužai piliakalnį ardo.
1963 metais rajono valdžia dėl prastos patalpų būklės klubą-skaityklą uždarė
ir Kalvių kaimas liko be kultūros židinio.
Išėjęs iš Kalvių dirbau kitur, daug grojau.
Ypač daug atgrojau vestuvių. Dažniausiai
grodavom su smuikininku Vladu Tumu
iš Ažubalių kaimo. Visas gyvenimas praėjo grojant įvairiose šventėse su įvairiais
muzikos instrumentais. Už tai buvau apdovanotas Respublikos meno saviveiklos
ženkliuku. Ir dabar dar groju, dainuoju,
paįvairindamas grojimą pritariu švilpimu
su iš filmos juostelės pasigaminta švilpyne.
Oi kaip gražiai skamba...“
Kaime gyvenimas kaip veržli upė
tekėjo, nes buvo daug aktyvaus, sumanaus jaunimo. Dienomis daug dirbę
kolūkyje, po darbų mėgo linksmintis,

Naujokų išleistuvės. Sėdi (iš dešinės) Jerina
Mikonienė (Šablinskaitė) ir saviveiklininkė Ona
Lašienė (Bražiūnaitė). Su akordeonu Lionius
Grižas. 1960 09. Iš KKCA
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Ką tik pastatyti
Kalvių kultūros
namai. Viliaus
Juzelskio nuotr.
1965 m. Iš KKCA

dalyvauti įvairiuose renginiuose bei šventėse. Uždarius klubą-skaityklą kolūkio
kontoroje darėsi ankšta organizuoti kolūkiečių susirinkimus bei šventes.
Statybos brigadininkas Algirdas Tumas prisimena:
„Kolūkio valdybos pasitarimo metu pirmą kartą užsiminiau apie naujų kultūros namų
statybą. Mintis patiko ir kolūkio pirmininkui Povilui Milaševičiui. Kitą dieną abu lėkėme
pas rajono architektus, tačiau sužinoję, kad statybos kainuos vieną milijoną, išsigandome
šios minties. Tada aš pasiūliau pigesnę išeitį – statyti kultūros namus iš trijų tuo metu
statomų standartinių namų, kurie buvo atvežami iš Karelijos. Pritarė visi, ir pasitarę, kad
dešimčiai metų užteks, vėliau statysim naujus, ėmėmės statybos darbų. Statybas vykdė sava
kolūkio statybininkų brigada. Tuo metu statyboje dirbo: Antanas Vilkas, Jonas Janukėnas,
Algis Paršonis, Pranas Žilinskas, Antanas Bražiūnas. Statėme ir nepagalvojome, kad tas
pastatas tarnaus kultūrinei veiklai iki šių dienų.“
Kai virš naujo namo stogo statybininkai iškelia vainiką, nesunku suprasti,
kokia tai didelė šventė visam kaimui. 1965 metais rudenėjant naujuose Kalvių
kaimo kultūros namų languose nušvito šviesa. Statybos brigadininkas Algirdas
Tumas iškilmingai naujųjų kultūros namų durų raktus įteikė pirmajam šių kultūros
namų direktoriui Gintautui Vaičiui.
Gintautas Vaičius prisimena:
„Mokiausi Anykščių rajono Kunigíškių kaimo mokykloje ir jau mokėjau groti akordeo
nu. Mokiausi groti pats, vėliau dar pamokė Bronius Rasakevičius. Aplinkinių kaimų
jaunimas labai mėgo šokti, tai mane jie vis prašydavo pagroti. Mokyklos direktorius
buvo griežtas, tačiau šeštadieniais groti leisdavo. Mūsų šeima gyveno pamiškėje prie
Juodoniÿ piliakalnio. Motina buvo audėja, su manim mėgo dainuoti, netgi mane buvo
nuvežusi į muzikos mokyklą, tačiau jauna būdama susirgo. Besimokydamas devintoje
klasėje perėjau į vakarinę mokyklą ir toliau tęsiau mokslus. Labai mėgau groti. Grojau
visose jaunimo gegužinėse, kurios vykdavo Juodonių kaimo sodybų kiemuose. Susirinkdavo daug jaunimo. Šokių aikšteles apkaišydavo berželiais arba apipindavo vainikais.
Gegužinės vykdavo iki ryto.
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Kalvių kaime tik ką pastatytiems kultūros namams reikėjo
direktoriaus. Atvykęs kolūkio pirmininkas Povilas Milaševičius
pasiūlė man direktoriaus pareigas ir pažadėjo nupirkti vokišką
akordeoną „Weltmeister“. Aišku, aš nudžiugau ir sutikau. Tuo metu
jau buvo rengiamasi naujųjų kultūros namų atidarymui. Repetavo
moterų ansamblis. Dainuoti mokė Krylių mokyklos mokytoja Vanda
Giriūnienė. Pirmą dainą „Gvazdiką rausvąjį“ naujojoje scenoje
dainavo sesės iš Ažubalių kaimo Marija ir Vlada Kepalaitės, taip
pat Vanda Tumaitė. Vėl subūriau iširusią kaimo kapelą, veikė
pagyvenusių aštuonių porų tautinių šokių kolektyvas, dainavo mišrus
choras, moterų ansamblis. Kolektyvai dalyvavo dainų šventėse,
jų nuotraukos puikavosi laikraščiuose „Selskaja žizn“, „Spalio
vėliava“ ir kituose, o kartą iš skaitytojų gavau pilną maišą laiškų.
Man labiausiai įsiminė žmonės, kaip jie po sunkių dienos darbų
noriai rinkdavosi į repeticijas. Tai Anelė ir Jonas Kepalai, Jurgis
ir Bronė Bražiūnai, Marija Čirūnienė, Virga Šutienė (Baltakytė),
Vida Kepalienė (Jurgelionytė), Aldona Trečiokienė (Čepėnaitė) ir
daug kitų.
Kultūros namuose vyko šokiai. Buvo iškelti reikalavimai
neleisti į salę išgėrusių asmenų. Buvo sudarytos draugovės, jos
nariai budėjo šokių metu.
Dvidešimties metų pašaukė mane tarnauti į sovietinę armiją.
Kolūkis iškėlė išleistuves, padovanojo fotoaparatą ir išlydėjo.“
„Oi, mokėjo tada linksmintis kaimo žmonės... be pykčio, be
keršto, be pavydo...“ – prisimena senoliai.
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Pirmasis Kalvių
kultūros namų
direktorius Gintautas
Vaičius. Iš KKCA

Kalvių kultūros

1968–1974 metais Kalvių kultūros namų direktore dirbo
Irena Bražiūnienė (Abukauskaitė), o meno vadove Irena
Pečiūrienė (Staniulytė). Darbuotojos prisimena:

namų direktorė
Irena Bražiūnienė
(Abukauskaitė).
Iš KKCA

„Atlyginimo gaudavom po 50 rublių. Toliau tęsėsi aktyvus kultūrinis gyvenimas kaime. Vėl buvo surinkta vyrų choro grupė. Balsingų vyrų prilipdavo
pilna scena. Dainuoti vyrus mokė Kamajų mokyklos muzikos mokytojas Jonas Pajada. Jį
atvežti į repeticijas iš Kamajų (10 km atstumas) kolūkio pirmininkas Povilas Milaševičius
skirdavo automobilį.
Tautinių šokių kolektyvas dalyvaudavo dainų šventėse Rokiškyje ir kituose miestuose
bei miesteliuose. Tautinius rūbus skolindavomės iš Rokiškio kultūros namų. Tuo metu
šokome šokius „Šlepsiukas“, „Ant kalno karklai“, „Gaidys“ ir kitus. Vyko kultūringi
jaunimo pasilinksminimai. Tuometinis kolūkio pirmininkas skyrė lėšų ir leido mums
nuvažiuoti į Rokiškį ir nupirkti armoniką, kuria grojo Pranas Žilinskas. Buvo rengiami
spektakliai, daugiausia K. Sajos pjesių. Kultūros namuose vykdavo poilsio vakarai. Grojo
magnetola „Astra“. Vasarą gegužinės vyko ant piliakalnio. Skelbimuose parašydavom,
kad gros džiazas, tai suplaukdavo minios, o grojo armonika Pranas Žilinskas, klarnetu
Steponas Niaura, smuiku Vladas Tumas, būgną mušė Povilas Kepalas.“
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Kalvių kultūros namų
šokėjai. Iš kairės:
1-oje eilėje – Adelė
Milaševičienė, Stasė
Keraminienė, Stasė
Grižienė, Zosė
Braukylienė; 2-oje
eilėje – Vytautas
Steniulis, Kazys
Tumas, vadovas
Gintautas Vaičius,
Kazys Grižas, Petras
Braukyla. 1966 m.

Po N. Gogolio „Vedybų“ spektaklio. Aktoriai (iš kairės): 1-oje eilėje – Bronė Bražiūnienė, Julė
Starkuvienė, Rimantas Sipavičius, Stefa Sabaliauskienė, Vanda Baltakienė, Regina Juzelskienė;
2-oje eilėje – Vytautas Paunksnis, Jonas Starkus, Bronius Baltakys, Laima Galvydienė, Steponas
Dagys, Bronius Galvydis, Zigmas Kulys, Alius Dagys. V. Juzelskio nuotr. Apie 1971 m.
Iš KKCA

Gegužės pirmosios kolūkyje veikė aktyvi moterų taryba. Moterų iniciatyva
buvo pastatytas spektaklis N. Gogolio Vedybos. Spektaklį režisavo kolūkyje dirbusi
vyriausioji buhalterė, moterų tarybos pirmininkė Regina Juzelskienė, nes tuo metu
kultūros namai buvo be kultūros darbuotojo, tik prieš pat spektaklio parodymą
žiūrovams, kultūros namų direktoriaus vietą užėmė R. Sipavičius.
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Kalvių kultūros namų ansamblis. Iš kairės: Aldona Kepalienė, Anelė Kepalienė, Stasė
Grižienė, Paulina Tumienė, Juozapas Merkys, Bronė Bražiūnienė, Aviltis, Teofilė Baronienė,
smuikininkas Vladas Tumas, Julė Bendorienė, meno vadovas Romas Kurpavičius. V. Juzelskio
nuotr. 1976 m.

Kalvių kultūros namuose buvo demonstruojami ir kino filmai. Kino mechaniku
dirbo Bena Jaunutė Čižauskienė (Pakštaitė). Ji prisimena:
„Kino rodymą į Kalvius pritraukiau pati, nes žinojau, kur eiti ir ko prašyti. Iš pradžių
buvo rodoma kartą per mėnesį, vėliau kartą per savaitę. Žiūrovų prisirinkdavo daug. Nuo
1974 metų kartu dirbau ir Kalvių kultūros namų direktore. Vyko intensyvus kultūrinis
gyvenimas. Buvo rengiamos įvairios šventės, koncertai, vakaronės, mezginių, audinių,
gėlių puokščių parodos, valgių gaminimo konkursai, derliaus nuėmimo pabaigtuvių
šventės, Naujųjų metų sutikimo vakarai. Buvo pastatytas vaidinimas „Kuprotas oželis“.
Stebino kaimo žmonių geranoriškumas padėti. Nebuvo kaime žmogaus, kuris į pakvietimą
atsakytų „ne“, bet visų darbų palaimintojas buvo geradarys kolūkio pirmininkas Povilas
Milaševičius. Be jo geros širdies būtų buvę sunku, nes kolūkis padėdavo ir lėšomis, ir
transportu vykstant į koncertus kitur, o žmones, kurie dalyvaudavo saviveikloje, atleisdavo
nuo darbų. Negaliu nepaminėti Kalvių kaimo darbštuolės, geraširdės Bronės Bražiūnienės.
Ji dirbo valytoja, bet atlikdavo daugybę papildomų darbų ir niekada nesiskundė. Ji vaidino
spektakliuose, siuvo artistams drabužius. Sodinom prie kultūros namų medelius, kuriuos
susirasdavom miške pačios.
Dirbk, kad tavęs nepamirštų ir po keliasdešimties metų, mylėk visus be išlygų,
tik tada bus labai gera širdyje – tokios nuostatos laikiausi dirbdama Kalvių kultūros
namuose.“
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Kartu su R. Kurpavičium trumpai Kultūros namuose
dirbo Nijolė Balandienė. Programų žiūrovus ji džiugindavo
jos pačios atliekamais šokiais.
Išvykus Romui Kurpavičiui taip pat trumpai Kultūros
namuose dirbo Vida Baronienė, irgi neilgai – Rimantas
Vaičekonis.
1979 metų birželį duris vėl atrakino jauna Kultūros
namų darbuotoja iš Rokiškio miesto Jūratė Pajedaitė. Žmonės
ją pamilo ir gyvenimas kaime pasikeitė. Saviveiklininkai vėl
ėmė noriai rinktis į repeticijas.
J. Pajedaitė prisimena:

Kalvių kultūros namų
direktorė Jūratė

„Šiuose Kultūros namuose dirbau iki 1984 metų. Iš pradžių Pajedaitė.
dirbau viena, o nuo 1982 metų meno vadove į Kalvius buvo V. Juzelskio nuotr.
paskirta režisūros specialybę Rokiškio kultūros mokykloje įgijusi 1981 m. Iš KKCA
Laima Gudaitė. Tų penkių metų laikotarpiu kultūrinis gyvenimas
Kalviuose buvo labai aktyvus. Veikė šie meno kolektyvai: merginų ritminių šokių ratelis,
merginų vokalinis trio (Edita Bražiūnaitė, Jolanta Tumaitė, Rita Davidavičiūtė), moterų
ir vyrų vokaliniai ansambliai, kanklininkių trio, netipinė kaimo kapela, dramos būrelis,
agitbrigada.
Dalyvaudavome kasmetinėse zoni
nėse bei rajoninėse dainų ir meno šventėse,
įvairiuose rajoniniuose, zoniniuose ir net
respublikiniuose konkursuose. Norėčiau pa
minėti ryškiausius, aktyviausius saviveiklininkus, kurie tuomet sudarė „aukso fon
dą“. Jie visada degė noru dainuoti, groti,
vaidinti ir visada surasdavo galimybių
suderinti savo buitinius rūpesčius su kai
mo kultūrine veikla. Tai šviesaus atminimo, nuostabus, savamokslis smuikininkas
Vladas Tumas, beveik kasdien po keletą
kilometrų įveikdavęs, kad mudu (aš grojau akordeonu) galėtume po keletą kartų
pergroti visą repertuarą. Tai puikios moterys kanklininkės Julė Starkuvienė, Paulina Tumienė, Adelė Matulevičienė, kurių
nenuilstančių rankų užgautos originalių
liaudies meistro pagamintų kanklių stygos
suvirpindavo ne vieną širdį.
Dauguma saviveiklininkų dalyvaudavo net keliuose kolektyvuose, į Kultūros
namus rinkdavosi šeimos. Tai patikimi, Kalvių kultūros namų trio (iš kairės): Edita
mieli, meną mylintys žmonės, aukoję savo Bražiūnaitė, Jolanta Tumaitė, Rita Davidavičiūtė.
V. Juzelskio nuotr. Apie 1980 m. Iš KKCA
laisvalaikį prasmingesniam gyvenimui.
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Kalvių kultūros namų
instrumentinis
ansamblis zoninėje
Dainų ir meno
šventėje Kamajuose.
Iš kairės: 1-oje eilėje –
Julija Starkuvienė,
Paulina Tumienė,
Adelė Matulevičienė;
2-oje eilėje – Vladas
Tumas ir vadovė
Jūratė Pajedaitė.
V. Juzelskio nuotr.
1980 m. Iš KKCA

Kalvių kultūros namų mišrus ansamblis zoninėje Dainų ir meno šventėje Kamajuose. Iš kairės:
1-oje eilėje – vadovė Jūratė Pajedaitė, Danutė Baltrėnienė, Elvyra Povilauskienė, Elvyra
Žvirblytė, Dalė Zalubienė, Genė Jauniškytė, Rima Paunksnienė, Stasė Gruoblienė; 2-oje eilėje –
Ernytis Statulevičius, Steponas Dagys, Alfonsas Macijauskas. V. Juzelskio nuotr. 1980 m.
Iš KKCA

Savaitgaliais (ypač vasarą) vykdavo šokiai, diskotekos, kurių metu jaunimas vos
vos sutilpdavo į salę. Išskirtines teises Kalvių kultūros namams suteikė Kamajų apylinkės
pirmininkas Vladas Dulkė, leisdamas jaunimui šokti iki trečios valandos ryto.“
1985–1988 metais Kultūros namuose vyko didelė darbuotojų kaita. Dirbo
Gintaras Kepalas, Algis Kirdeikis, Vilma Tumienė, J. Širvytė, R. Rimša. Renginių
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Kalvių kultūros namų
vyrų ansamblis.
Iš kairės: Linas
Petryla, Vytautas
Juška, Ernytis
Statulevičius, Alfonsas
Macijauskas, Steponas
Dagys. V. Juzelskio
nuotr. 1980 m.
Iš KKCA

Kombainininkų palydos į laukus „Gegužės pirmosios“ kolūkyje. Iš kairės: kombainininkai
Rimantas Steniulis, Donatas Balaišis, Sabinas Tumėnas, Gintautas Šutas ir Simas Sabaliauskas,
kolūkio pirmininkas Kazys Baltrėnas, agronomas Povilas Zolubas, kolūkio pirmininko
pavaduotojas Algirdas Bernotas, inžinierius Mindaugas Matiukas. V. Juzelskio nuotr.
Apie 1983 m. Iš KKCA

netrūko. Vyko diskotekos, vakaronės, skaitytos įvairios paskaitos tema Apie žemę ir
mus, teminiai vakarai: Už gražų žmogų, Tau, jaunyste, organizuoti skaitovų konkursai, popietės vaikams, piešinių parodos, dokumentinių filmų aptarimai, jaunuolių
palydos į armiją, sėjos pabaigtuvių šventės.
1988–1990 metais Kultūros namuose dirbo Liuda Pitrėnienė ir Saulius
Glinskas. Buvo suburta agitbrigada Skalbykla, kuri „skalbė“ kaimo girtuoklius,
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Kalvių kultūros namų agitbrigada „Skalbykla“. Iš kairės: Elvyra Povilauskienė, vadovas
Saulius Glinskas, Jolanta Dagytė, Rolandas Silickas, Judita Katinauskaitė, Vidas Rudokas,
Kalvių kultūros namų meno vadovė Liuda Pitrėnienė. 1989 m. Iš KKCA

tinginius, apsileidėlius darbe ir buityje. Netinkamą elgesį kėlė į viešumą. Scenarijų kūrė patys vadovai. Agitbrigadas žmonės mėgo. Žinoma, kai kam jos ir širdį
užduodavo. Vykdavo agitbrigadų konkursai, kuriuose dalyvaudavo ir Skalbykla.
Apie tuo metu viską valdžiusį „blatą“ dainavo:
„Nei dukra įstos aukštojon,/ Nei tavęs slaugys ligoj. /Ką daryt, jei nori gauti?/ Ką daryt,
jeigu sergi?/ Ką daryt, jei jokio blato/ Iki šiol dar neturi?/Firmos džinsų nenupirksi./ Nėr
gyvenimo oi oi...“ ir t. t. (iš Liudos Pitrėnienės išlikusių užrašų).
Girtuokliams buvo taikomos patarlės: „Negerk pirmos – nebūsi girtas nuo
paskutinės“, „Vynas ir nebylį lakštingala paverčia“, „Girtuoklio mintys ant tako, o
užpakalis purvyne“, „Kas jaunas girtuokliauja, senatvėj elgetauja“, „Girtiems ir ožka
panelė“, „Pasisveikinai su degtine – atsisveikink su protu“.
Darbuotojai savo išmone traukė gyventojus į Kultūros namus, nes ten vykdavo dailiojo skaitymo konkursai, įdomios muzikinės-poetinės kompozicijos, skirtos Moters dienai paminėti, veteranų vakaronės, piemenėlio šventė ant Juodonių
piliakalnio. Buvo organizuojamos išvykos į koncertus, teatrą, rengiami satyros ir
humoro vakarai.
Kalvių kultūros namų direktorė Aušra Barauskienė (Jakubonytė) pasakoja:
„1993 metais vasario 1 d. kaip direktorė pirmą kartą įžengiau į Kultūros namus. Buvau
ką tik baigusi Panevėžio pedagoginę muzikos mokyklą, įgijusi ikimokyklinio auklėjimo
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specialybę. Taip jau likimas susiklostė, kad sugrįžau į gimtinę ir
ėmiausi kultūrinio darbo. Pirmoji mano, taip pat ir kaime pirmoji
suorganizuota šventė – Užgavėnės. Visi išsiilgę švenčių sutiko
dalyvauti persirengėlių eitynėse. Dalyvavo pagyvenę žmonės, jaunimas ir vaikai. Po to salėje linksminomės iki paryčių. 1993 m.
kovo 11 d. sukviečiau žmones į vaidinimą „Sunki našta“, kuriame
vaidino Audronė Tumonienė, Edita Bimbienė (Bražiūnaitė), Stasė
Gruoblienė, Irina Barauskienė, Virginijus Sabaliauskas, Ramūnė ir
Saulius Glinskai. Vasarą jaunimą linksmino diskoteka iš Kauno
„Ekstazė“. Rudenį, spalio 14 dieną, buvo surengtos pirmosios
stalo teniso varžybos, o lapkričio 27 dieną vėl vaidinome K. Sa- Kalvių kultūros namų
jos spektaklį „Džinsai“, kurį parodėme Duokiškyje, Kryliuose, direktorė Aušra
Kamajuose, dalyvavome vaidinimų konkurse „Kaimo rampa-94“. Barauskienė
Spektaklyje vaidino Saulius Zoluba, Aušra Jakubonytė, Modestas (Jakubonytė).
V. Juzelskio nuotr.
Pečiūra, Laima Kepalaitė.
Vėliau vyko vaidinimai: K. Sajos „Palangos liūtas“, Apie 1995 m.
R. Kašausko „Būk vyras, Džordžai“ (1994 04), V. Miliūno „Nakties paukščiai“ (1994 12), J. Gurausko „Šarlaputris“ (1995 04), K. Sajos „Pasimatymas
sodo namelyje“ (1996 04), Didžiulienės-Žmonos „Paskubėjo“ (1997 03), P. Skodžiaus
„Šiukšlės“ (1998 04), vaidinimas „Repetuojame toliau“ (1998 12).
1995 m. birželio 1 d. buvo surengti 1-4 klasių šauniausios mergaitės rinkimai,
birželio 24 d. Joninių šventė Krylių pliaže. Vėliau vyko žaidimai „Dar ne vakaras“, „Tai
bent šeimynėlė“, vakaronės „Po rudens darbų“, „Mes mylime žemę“. Buvo organizuojamos
tremtinių popietės ir daug kitų renginių.“
2000 metų liepą dėl asmeninių priežasčių Aušra Barauskienė išėjo iš darbo.
Kultūros namų direktoriaus pareigas pasidalijo Aušros vyras Petras Barauskas,
atvykęs iš Žemaitijos gyventi pas brolį Juozą, ir bibliotekininkė Rūta Baltušytė.
Rūta buvo labai gero, ramaus charakterio, mokėjo išklausyti, paguosti, patarti. Ją
labai mylėjo vaikai ir jaunimas, noriai lankydavosi suaugę, todėl ir renginius paruošti nebuvo sunku. Tuo metu vyko poilsio vakarai, jaunimo susitikimai, įvairūs
konkursai ir daug kitų renginių. 2002 metais vasario 14 dieną vyko jaunimo
renginys, skirtas Šv. Valentino dienai Originaliausia skrybėlaitė. Šventėje labai aktyviai dalyvavo panelės. Originaliausia skybėlaitė pripažinta Kristinos Jurgelionytės,
o įdomiausiai save ir skrybėlaitę pristatė Inga Barauskaitė. Rūtos vadovaujamas
Verksnionių kaimo jaunimas 2001 metų gruodyje suvaidino K. Čiplio-Vijūno
komediją Bobutės susipyko.
2001 metais Petras Barauskas subūrė kaimo kapelą. Joje jis pats grojo armonika. Su parengta programa kolektyvas koncertavo Molėtų rajono Vidìniškių
kultūros namuose, Anykščių rajono Svėdasÿ miestelyje, Utenõs rajono Kani¾kų
kaime, daugelyje Rokiškio rajono vietų. Petras Barauskas laisvalaikiu mėgo drožti.
Kalvių kapinaitėse puikuojasi didžiulis ąžuolinis kryžius, jo išdrožtas 2000 metais,
drožinys Kamajų seniūnijos kiemelyje, skulptūra Jūžintų vidurinės mokyklos kieme
Rokiškio krašto knygnešio, daraktoriaus Juozo Oto Širvydo atminimui.
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K. Sajos spektaklyje „Džinsai“. Iš kairės: Laima Kepalaitė, Modestas Pečiūra, Aušra Jakubonytė,
Saulius Zolubas. Virginijaus Sabaliausko nuotr. 1993 11 27. Iš KKCA

2002 metų kovo mėnesį Rūta Baltušytė pasiprašė atleidžiama iš darbo, o
rugpjūčio mėnesį tą patį padarė ir Petras Barauskas. Tų pačių metų birželio
18 dieną kultūros administratore puse etato konkurso tvarka buvo priimta Stasė
Gruoblienė, o metų pabaigoje į darbą vėl sugrįžusi Aušra Barauskienė užėmė
pusę etato meno vadovės pareigų.
2003 metų birželio 21 dieną iniciatorių Reginos Juzelskienės (Vilytės) ir
Vytauto Vilio sumanymu sukviestas pirmasis Kalvių kaimo žmonių susitikimas.
Kraštietis inžinierius Jonas Bendorius domėjosi savo gimtojo krašto istorija
ir, remdamasis istorijos šaltiniais ir senųjų gyventojų pasakojimais, ją užrašė, o
susitikimo metu pristatė visiems susirinkusiems. Kultūros ir bibliotekos darbuotojos, kaimo gyventojai, kurie domisi protėvių praeitimi, dėkingi Jonui Bendoriui
už praskleistą kaimo praeities šydą. Padovanota istorijos medžiaga yra prieinama
kiekvienam skaitytojui ir bus išsaugota ateinančioms kartoms.
Remiantis Jono Bendoriaus surinktos kaimo istorijos medžiaga, Kalvių kaimas gyvas jau nuo Karaliaus Mindaugo laikų, todėl 2008 metais liepos 19 dieną
įvyko antrasis Kalvių kraštiečių susitikimas, kurio metu buvo paminėtas Kalvių
kaimo 755 metų jubiliejus. Šiai datai atminti kaimo kultūros namų kiemelyje
atidengtas paminklinis akmuo su saulute viršuje, kurią nukalė Ažubalių kaimo
gyventojas Donatas Balaišis. Akmenį iš Broniaus Pakšto sodybos atgabeno Kalvių
kaimo gyventojas, ūkininkas Algis Zizas, į vietą pastatyti pagelbėjo Kazimieras

794

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

Mažylis su ūkininko Jono Venslovos
technika. Prie paminklo statybos darbų
darbavosi Steponas ir And
rius Dagiai
bei kultūros darbuotojos.
Jubiliejinės šventės metu prie
paminklo skambėjo Jono Bendoriaus
sukurtas himnas Tėviškei, kaimui jį
perskaitė jaunosios kartos atstovė, Kalvių kaimo gyventoja Vaida Barauskaitė:
„Gražus mūsų kraštas, dar nepraradęs
savito, ramaus, prislopusių spalvų natūralaus kraštovaizdžio, tik reikia mokėti
jį pamatyti, kai pavasarį žydi laukai ir
pievos, kai vasaros alsa brandina derlių,
arba žiemą miške, kai nuo šakos ant šakos
liuoksi voverytė, kai šėlsta vėtra ar lyja
šiltas pavasario lietus.
Gražūs, orūs ir dori buvo čia gyvenę
žmonės. Pilkasermėgiai ūkininkai žinojo
savo vertę, mokėjo ir noriai dirbo nelengvą Kalvių kultūros namų direktorius Petras
savo darbą ir gryna sąžine baigė kelionę Barauskas Jūžintų vidurinės mokyklos
šioje žemėje.
kiemelyje prie knygnešiui Juozui Otui Širvydui
Kalvių kaimo – vieno iš seniausių skirtos skulptūros. Iš KKCA
Lietuvos kaimų – žmonės turime tęsti jo
istoriją, kad šis kaimas būtų vieta, kur gera gyventi, kad svetimuose kraštuose pasibastęs
jaunimas sugrįžtų ir skubėtų prie protėvių sodybose dar neišsekusių šulinių atsigerti
Tėviškės stiprybės vandens ir visi čia rastume atgaivą sielai ir kūnui.“
2010 metų liepos 31 dieną paminėtas Kalvių kultūros namų 45 metų jubiliejus. Į šventę atvyko buvę darbuotojai ir svečiai.
Kultūros namuose vyksta įvairūs renginiai. Graži tradicija tapo kiekvienų
metų rudenį įšlydėti į platųjį gyvenimo kelią jaunuosius studentus. Vyksta meninių
grupių pasirodymai. Toliau koncertinę veiklą tęsia atšventusi 10 metų jubiliejų
Kalvių kaimo kapela Pasaga. Su koncertine programa kapela dalyvavo 2004 m.
Aukštaitijos kaimo kapelų šventėje Kaziuko armonika, 2004 metais – Varėnos grybų
šventėje, kiekvienais metais tradiciniuose Juodupės aiduose, tradicinėje Kuc kuc
Kamajuos šventėje, kasmetinėje seniūnijų šventėje Sveiki, kaimynėliai, kiekvienais
metais tradicinėje Kamajų seniūnijos saviveiklininkų, Aukštåkalnių kultūros namų
administratorės Esmiraldos Smalstienės sumanytoje šventėje Vakaruškos ir daugelyje
įvairių švenčių bei susitikimų.
Kaime atgyja senoviniai papročiai. Švenčiama Rasos šventė. Pinami ąžuolų
vainikai Jonams, deginami Joninių laužai, jaunimas ieško paparčio žiedo. Kasmet
kaimo gatvėse šurmuliuoja Užgavėnių karnavalo dalyviai, skanduodami Žiema,
žiema, bėk iš kiemo... Pagal senąsias tradicijas persirengėliai lanko gyventojus,
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Antrasis Kalvių kraštiečių susitikimas. Kultūros centro kiemelyje atidengtas paminklinis akmuo
„Kalviams – 755“. Algio Matulio nuotr. 2008 07 19. Iš KKCA

linki jiems, kad greičiau atšiltų, žemė vėl apsipiltų žiedais ir būtų geri derliai.
„Čigonės“ buria iš rankos, pranašauja ateitį, vyksta Kanapinio ir Lašininio mūšis,
kol pagaliau nugali Kanapinis. Šventės dalyviai virsta iš rogių, voliojasi sniege,
valgo daug riebių blynų. „Žydeliai“, užėję į sodybas, prašo blynų ir kavos dainuodami: „Mes žydeliai Lietuvos/ Norim blynų ir kavos./ Jeigu blynai nemaišyti,/
Reiks pinigines krapštyti.“
Kiekvienais metais Kultūros namuose pinamas adventinis vainikas. Jis
puošiamas linais, obuoliais, riešutais, kankorėžiais ir kt. Apeigose dalyvauja ir
jaunimas. Taip perduodamos senosios tradicijos ir mažiesiems kaimo gyventojams,
taip nenueina užmarštin senieji papročiai.
Liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, aplinkinių kaimų
gyventojai renkasi ant Juodonių piliakalnio vieningai giedoti Tautiškos giesmės.
Rengiant šv. Kalėdų, šv. Velykų koncertus visada programoje aktyviai dalyvauja
Kalvių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Rimute Paunksniene. Gražiausia
programa ruošiama šv. Kalėdoms. Dažniausiai rengiami spektakliai, o antroje
dalyje koncertuoja vaikai, jaunimas ir kaimo kapela.
2003 m. pastatyta vieno veiksmo pjesė Kalėdų naktis. Pjesėje vaidino Lukas
Silickas, Laura Bernotaitė, Greta Stašytė, Vaida Barauskaitė, Agnė Kepalaitė, Viktorija Grigonytė.
2004 m. spektaklis – Dzidoriaus vestuvės. Spektaklyje vaidino: Dzidorių –
Algis Matulis, nuotaką – Meilutė Gitana Kepalaitė, svotą – Deividas Zizas, jo
žmoną Marijoną – Inga Barauskaitė, kaimyną Kaziuką – Arūnas Davidavičius,
dėdę Steponą – Ernestas Zovė.
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Kalvių kultūros namų 45 metų jubiliejus. A. Matulio nuotr. 2010 07 31. Iš KKCA

Kalvių kaimo kapela „Pasaga“. Iš kairės: Dalia Butkytė, Dalia Zalubienė, meno vadovė
Aušra Barauskienė, Irena Davainytė, Vidmantė Stanevičienė, Rūta Vilutienė (Baltušytė),
Elvyra Tumienė, Jurgita Kazakevičienė (Gruoblytė), Stasė Gruoblienė. Antrame plane –
būgnininkas Algis Matulis. 2013 m. Iš KKCA
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Į Naująjį Tūkstantmetį... Ant Juodonių piliakalnio. 2009 07 06. Iš KKCA

2004 m. mokytojų Rimos Paunksnienės ir Elvyros Statulevičienės padedami
vaikai suvaidino J. Geniušo vieno veiksmo pjesę Jonuko liga.
Agitbrigadų programos metu apdainuoti įdomesni faktai kaime 2004 m.:
„Oi kas mūsų kaime daros,/ Apsakyti net baisu./ Žiū kaimynas iš kaimyno/ Tempia
maišą ant pečių./ Vakar vištos kudakavo/ Ir dar dėjo kiaušinius,/ Šiąnakt jas kažkas
išgaudė,/ Jaučiam, kepa jau kepsnius./ Pasakiau čia dar ne visa,/ Mūsų kaimą kiaulės
knisa,/ Viską verčia ir žiaumoja,/ Šeimininkė rankom ploja.
2007 m. per Kalėdas vaikų suvaidintas vaizdelis Auk, eglute.
2008 m. šventinėje Kalėdų programoje buvo pastatyta dviejų veiksmų, trijų
paveikslų E. Mieželaičio poemos Zuikis Puikis inscenizacija. Zuikį vaidino Algis
Matulis, lapę – Aušra Barauskienė, zuikių vaidmenis atliko Kalvių pradinės
mokyklos mokiniai su mokytoja Rimute Paunksniene.
2009 m. per Kalėdas suvaidintas vaizdelis apie bobulę ir dziedulį. Vaidino
Algis Matulis ir Elvyra Tumienė.
2010 m. inscenizuota lietuvių liaudies pasaka Katinėlis ir gaidelis, o jaunimas
suvaidino vaizdelį Žaislų šalyje, kurį režisavo Lina Matiukaitė.
2011 m. vaikai vaidino spektaklį Žiogas ir skruzdės.
2012 m. su pradinės mokyklos mokiniais buvo pastatyta P. Cvirkos 2 dalių
pjesė Kaip kiškis vilko namus saugojo.
2013 m. liepos 6 d. Kalvių kaimo bendruomenė vykdė projektą Gyvi nuo
Mindaugo laikų. Sukvietę į šventę kraštiečius, paminėjo kaimo 760 metų jubiliejų.
Kultūros centre laisvalaikį leidžia ir jauni, ir seni. Čia vyksta įvairios popietės,
susitikimai, koncertai, parodos, jaunimo vakarai, gegužinės pamaldos. Aktyviausiai

798

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S , K U LT Ū R I N I S G Y V E N I M A S

į pamaldas renkasi kaimo gyventojos: Birutė Jakubonienė, Teklė Butkienė, Marija
Čirūnienė, Julė Steniulienė, Adelė Kepalienė, Regina Juzelskienė, Stefa Sabaliauskienė,
Rima Janukėnaitė. Esant reikalui patalpos pritaikomos šarvojimui.
Kultūros centras – tai žiburėlis kaime, kuris kviečia visus burtis draugėn,
nepamiršti liaudies tradicijų, puoselėti jas ir perduoti ateinančioms kartoms.
Kultūros centro darbuotojos didžiuojasi kaimo žmonėmis, vietoje nenustygstančiais
vaikais, aktyviu jaunimu. Organizuodamos įvairius renginius, skatina dalyvauti
vaikus, jaunimą, suaugusius visuomeninėje veikloje ir džiaugiasi kiekvienu dalyviu, kiekvienu žiūrovu.
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Kultūrinis gyvenimas Duokiškyje
Giedrė Dagienė

Duokiškėnų choras rengiasi trečiajai Lietuvos dainų šventei. 1930 m. Iš Duokiškio kultūros
centro archyvo (toliau – DKCA)

Kultūros istoriko V. Maknio duomenimis, 1910 m. rugpjūčio 1 d. Duõkiškyje
buvo suvaidinta Žemaitės ir G. Petkevičaitės-Bitės pjesė Velnias spąstuose. Pirmajai
Lietuvos dainų šventei, kuri Kaune įvyko 1924 m. rugpjūčio 23–25 d., ruošėsi ir
Duokiškio choristai, bet apie jų dalyvavimą žinių neišliko.
1927 m. į Duokiškio pradžios mokyklą dirbti buvo paskirtas mokytojas Jonas
Vajega. Jaunas puikus pedagogas užkariavo mokinių simpatijas. Šalia darbo mokykloje J. Vajega organizuodavo vakarus, pasilinksminimus su vietos ir aplinkinių
kaimų jaunimu. Tuomet Duokiškyje jau veikė suaugusiųjų choras, tautinių šokių
ratelis. Choras dalyvavo 1928 m. antrojoje ir 1930 m. trečiojoje dainų šventėse
Kaune. Nuolatos buvo rengiami vakarėliai su vaidinimais, koncertėliais, kuriuose pasirodydavo vietos saviveiklininkai. Apie to laikotarpio kultūrinį gyvenimą
Duokiškyje savo atsiminimuose1 J. Vajega rašo:
„Vėliau Duokiškyje atsirado energingas pienininkas, latvis Julius Muižniekas. Pasirodė, kad
jis ne tik geras pienininkas, bet ir organizatorius, muziką mėgstąs visuomenės veikėjas.
Greitai su juo sudarėme smuikų duetą, o paskui ir styginių instrumentų orkestrėlį, chorą.
Į pieninę atvykę jauni praktikantai noriai
dalyvaudavo kultūrinėje veikloje.
1
Čia ir toliau cituojami atsiminimai iš Duokiškio
Nors Duokiškis buvo tolimas užkamkultūros centro archyvo, kurį sukaupė mokytoja
pis, pats miestelis skendo neišbrendamame
Irena Janukėnienė.
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Duokiškėnų choras. Iš kairės: 1-oje eilėje 3-ias mokytojas Jonas Vajega, 4-as pienininkas
Julius Muižniekas. Apie 1933 m. Iš Dalios Barzdonienės albumo

purvyne, be elektros, bet vidinis žmonių gyvenimas buvo intensyvus, gyventojai su noru
padėdavo susitvarkyti buitinius reikalus, mielai dalyvavo visuomeninėje veikloje.“
Duokiškyje veikė moterų ūkininkių kuopa, pavasarininkai, jaunalietuviai,
šauliai. Pasak J. Vajegos, kultūriniu darbu Duokiškis pirmavo prieš J¿žintus,
Užpaliùs, Kåmajus. J. Vajegos iniciatyva skverelyje prieš bažnyčią 1930 m. buvo
pastatytas paminklas Vytauto Didžiojo 500-osioms mirties metinėms paminėti.
J. Vajega prisimena:
„Jaunimas norėjo ne tik darbuotis, bet ir šviestis. Prie žibalinės lempos dvi žiemas veikė
vakariniai kursai suaugusiems. Rinkome tautosaką. Nemažai jos surinko aktyvūs žmonės
iš Duokiškio ir aplinkinių kaimų: Ona Trakaitė, Viktorija ir Stefanija Bagdonaitės – iš
Tytìlių k., Tumaitė, Macijauskas – iš Minči¿nų k., I. Kemeklis – iš Vaine¤kių k., Bronė
Vėbraitė, Palskiai – iš Tadauskÿ k. Visi jie daug skaitė, dalijosi spaudos naujienomis.
Minčiūnų k. gyvenęs knygnešys Juozas Balbata mėgdavo lankytis gegužinėse, pasakoti apie praeitį. Juokaudamas sakydavo: „Pasakysiu jums oraciją.“
Duokiškyje susipažinau su inteligentišku savamoksliu A. Šutu, jūžintiškio knygnešio
J. O. Sirvydo draugu, turėjusiu didžiulį knygų ir periodinės spaudos, tiesa, daugiausia
kairiosios, rinkinį. A. Šutas buvo liaudies talentas, reiškęsis įvairiose srityse.
Duokiškyje susipažinau ir su būsimuoju rašytoju Stepu Zobarsku iš Påmaleišio k.
Nemažą indėlį į Duokiškio visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą įnešė Duokiškio
kunigas Julijonas Paliukas, Duokiškyje dirbę mokytojai: Matas Tylas, Valerija Tylienė,
Antanas Trumpickas. A. Trumpickui išvykus, į jo vietą atkeliamas Marcelinas Kilas, in-
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telektualus vyras. Mūsų butas virsta tikra skaitykla, kurios uolus
lankytojas buvo ir kunigas J. Paliukas.“
Artėjant poeto Antano Strazdo 100-osioms mirties metinėms 1933 m., buvo sudarytas jubiliejaus minėjimo komitetas, į kurį buvo įtrauktas ir mokytojas J. Vajega. Kamajuose
J. Vajega perskaitė viešą paskaitą apie A. Strazdo gyvenimą
ir kūrybą, prisidėjo prie paminklo A. Strazdui pastatymo.
Tytelių k. gyventojas, muzikantas Ignotas Bagdonas
(1913–1994) prisimena:
Mokytojas Pranas

„Dalyvavau mokyklos chore, kituose renginiuose. Sulaukęs 18
metų, pradėjau dainuoti jaunimo chore. Kartais suruošdavome ir
vaidinimus. Nors sąlygos buvo sunkios, entuziazmo netrūko.“

Janukėnas

Mokytojas Pranas Janukėnas (gim. 1927 m.) prisimena:
„Duokiškio centre stovėjo parapijos namai, juose buvo švenčiamos šventės, vykdavo vaidinimai. Sovietmečiu parapijos namai virto sandėliu. Prieš 1940 metus Duokiškio ūkininko
K. Šlamo klojime rodė vaidinimą apie berniuką ir briedį. Pjesės pavadinimo nebeprisimenu.
Vaidinimą rengė pavasarininkai. Vaidino J. Pakštas, O. Palskytė, Jurgelionis, Kaušpadas,
Bronius Gutaravičius. Iš J. Pakšto gavęs pusę lito bilietui, sėdėjau ant balkės ir tvirtai
įsikibęs žiūrėjau spektaklį. Man tada buvo gal 10 metų.
Kaimo gegužinės vykdavo K. Šlamo klojime ir paežerėje iš Vaineikių kaimo pusės.
Gegužinių metu vykdavo ne tik pasilinksminimai, bet ir plaukymo, šaudymo iš mažojo
kalibro šautuvo varžybos. Vienose plaukymo varžybose puikiai pasirodė Teklė Matulionytė
ir mano brolis Petras Janukėnas. Dovanų gavo laikrodį-žadintuvą.
Prieš karą šaulių organizacijai Duokiškyje priklausė 30–40 žmonių.“
Šiltai pokario metų viešuosius vakarus Duokiškyje prisimena aktorius Ferdinandas Jakšys (Jakšys F. Prisiminimai apie 1945–1955 metų viešuosius vakarus,
Teatras, 1987, nr. 4 (128):
„Tuo metu meno saviveikla Duokiškyje daugiausiai organizavosi septynmetėje mokykloje
ir prie klubo-skaityklos. <...> Šešiasdešimties metų amžiaus, šviesaus proto Tytelių kaimo
moters Sofijos Lapinskienės-Baltruvienės iniciatyva buvo organizuotas pirmasis pokario
klojimo teatro spektaklis Duokiškio apylinkėje. Ėmėmės statyti N. Gogolio „Vedybas“.
Laiką spektakliui išrinkdavome patogesnį, kai dar kolūkiečiai būna laisvesni, klojimuose baigiasi šienas, o javai dar nesuvežti. Klojimo dairėmės didelio, erdvaus. Tuo
metu šiaudais dengto nekiauro – nesurasi. Stogai, ir tie gyvuliams sušerti. Taigi per
lietų – jokios pastogės. Pasirinkome didžiulį, keturių durų, skardiniu stogu, su daugeliu
balkių, šalinių ir plačiu luitu Tumo klojimą vidury Tytelių kaimo. Virš žiūrovų pakabinome vežėčių ratą, apkabinėję jį daugybe liktarnų su raudonais ir baltais stiklais. Gavosi
savotiškas šviestuvas.
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Patys vaidintojai pynė vainikus, piešė afišas, klijavo ant
klėčių, rūpinosi muzikantais. Klojimo kampus išpuošėm berželiais,
balas pridengėm gardais, sceną apipynėm pataisų girliandom ir
gėlėm. Dešinėje už mažo stalelio pasodinom jaunas, gražias bilietų
ir kvietimų pardavėjas. Kairėje – svečius sutinkantį Petro Lukošiūno orkestrėlį, kurį sudarė armonika, triūba, smuikas ir būgnas.
Vaidino paprasti kaimiečiai, išdaigininkai, šaunūs pasakoriai.
Repetuodavome klojime arba prie Tumų prūdelio. Linksmybės, gera
nuotaika, noras parodyti savo sugebėjimus lydėjo visus vaidintojus.
Mokytoja Irena
Grimui naudojom miltus, anglį, spanguoles, burokėlius ir pan.
Premjera įvyko 1954 m. liepos 25 d., sekmadienį. Jaudulys Janukėnienė (Raišytė)
ir baimė kaustė neprityrusius vaidintojus. Kas „velnio lašų“ ant
drąsos paėmęs, kas kitaip jaudulį tramdydamas... Visgi spektaklis įvyko! Visi nevykę
pokštai ir atsitiktinumai, žiūrovų priimti už gryną pinigą, pagyvino spektaklį – žmonės
leipo juokais, patarinėjo artistams, vadino tikrais vardais, juokėsi, kur reikia ir kur nereikia. Į sceną žengė V. Kilas, J. Vaira, Z. Lapinskaitė, J. Tumaitė, Ričardas Pranskūnas,
Juozas Trakas ir kt.
Šiam vakarui prigijo „Pasaulinės gegužinės“ vardas. Vaidinimui pasibaigus publika nesiskirstė, nemažėjo. Vieni ėjo šokt į kluoną, kiti šviesoj trepsėjo. Liko net patys
seniausieji. Jaunieji trenkė pasiutpolkę, polką su ragučiais. Čebatuoti bernai po kiekvieno
šokio sustodavo vienoj klojimo pusėj, mergos – kitoj. Ir traukdavo, traukdavo dainas.
Nespėdavau degioti lempų, gesinamų trankių jaunimo sutartinių...“
1950 m. Duokiškio septynmetėje mokykloje pradeda dirbti mokytojos Irena
Janukėnienė (Raišytė) ir Bronė Diržytė. Tuo metu kultūrinis gyvenimas buvo apmiręs: neorganizuojami vakarai, pasilinksminimai. Atvykusių jaunų ir energingų
mokytojų dėka duokiškėnai 1951 m. išvydo Senovines lietuviškas vestuves. Mokytoja
I. Janukėnienė (Raišytė) su jauduliu prisimena to vakaro nuotaikas:
„Žiūrovų prisirinko pilna senosios mokyklos salė. Jaunesni net ant palangių lipo, kad
artistus geriau matytų. Artistai jaudinosi, stengėsi gerai suvaidinti. Spektaklyje atsispindėjo senovinių vestuvių papročiai – pasisveikinimas, dovanų įteikimas ir kita. Bet
vakaro dalyviai nežinojo, kad mokyklos daržinėje tūnojo miškiniai, atėję susidoroti su
entuziastais, kultūrinio darbo organizatoriais. Vėliau patys prisipažino, kad, išvydę tokį
žmonių skaičių, nedrįso pasirodyti.
Tąkart į sceną žengė kaimo vaidintojai: Emilija Šiupinytė – jaunoji, Juozas Džiugelis – jaunasis, Natalija Brogienė – svočia, Bronius Gutaravičius – svotas, Nečionių
kaimo batsiuvys Juozas Narbutis – muzikantas. Spektaklyje šoko ir vaidino: A. Galvydis,
I. Raišytė, V. Šukys, Z. Juciūtė, P. Vigėlis, A. Šukytė, B. Dalmontaitė, K. Giriūnas,
J. Matiukaitė, E. Džiugelienė, B. Diržytė, A. Kvedaras ir kiti.“
1975 m. mokytoja I. Janukėnienė (Raišytė) atgaivino Senovines lietuviškas
vestuves. Tuomet vaidino mokytojų kraštotyrininkų respublikinių kursų dalyviai.
Spektaklis vyko paežerėje ant kalno. Susirinko daug žiūrovų. Spektaklio dalyviai
važiavo vainikais išpuoštomis lineikomis, spektaklis papildytas bromų tradicijomis.
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Duokiškėnų tautinių šokių kolektyvas Rokiškio r. jaunimo festivalyje 1957 m. Iš kairės: sėdi –
Jadvyga Kvedarienė, Bronė Diržytė, Genė Šukienė, Zosė Lapinskaitė; stovi 1-oje eilėje –
Dangira ?, Valė Petuškinaitė, vadovė Irena Janukėnienė, Vlada Šukytė, Adelė Urbonavičiūtė;
stovi 2 eilėje – Aleksys Kvedaras, Edvardas Stankevičius, Jonas Saladžius, Algis Kvedaras,
Ignas Velėniškis, Vladas Urbonavičius, Juozas Lapinskas, Juozas Šukys. Iš DKCA

Klaipėdos teatro aktorius Bronius Gražys liko sužavėtas ir sakė: „Jūs čia tikrą
teatrą sukūrėte!“
Duokiškėnai nuo 1951 m. dalyvauja meno saviveikloje. Veikė tautinių šokių
ratelis, choras, dramos būrelis. Nuo 1963 m. Duokiškyje veikė stacionarus kinas.
Mokytojai buvo aktyvūs visuomenininkai, saviveiklos entuziastai, organizatoriai.
Jų iniciatyva buvo sukurtas tautinių šokių kolektyvas, kuriam ilgokai vadovavo
I. Janukėnienė (Raišytė) ir B. Diržytė. 1952 m. Duokiškyje pradėjo dirbti Genovaitė Šukienė (Dručiūnaitė), gimusi Krýlių k., biologijos, geografijos ir chemijos
mokytoja. 1952–1954 m. ji vadovavo dramos būreliui, kuris pastatė A. Ostrovskio
pjeses Audra, Judri vietelė, Be kaltės kaltieji, Žemaitės – Petras Kurmelis, Marti, Lazdynų Pelėdos – Motulė paviliojo. Pjesėse vaidino Pranas ir Irena Janukėnai, Jonas ir
Jadvyga Kvedarai, Juozas Ivanauskas, Algimantas Rudokas, Bronius Gutaravičius,
Janina Matiukaitė, Bronė Diržytė. Vėlesniais, 1984–1988 metais, G. Šukienė, grįžusi
mokytojauti į Duokiškį, vadovavo mokinių dramos būreliui, kuris suvaidino pjeses: Adas viską žada, Senelio Šalčio rūmuose, Trys muškietininkai, Dingęs kalendoriaus
lapelis ir kt.
Mokytojos Genovaitės Kišūnienės vadovaujamas dramos būrelis veikė nuo
1960 metų. Buvo statomi veikalai: Žemaitės Petras Kurmelis, Marti, Trys mylimos,
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Rajono jaunimo festivalio šokėjai Rokiškio stadione. 1957 m. Iš DKCA

Duokiškio kolūkio administracija ir darbuotojai. Iš kairės: zootechnikas Kazys Baltrėnas,
sandėlininkas Stasys Karalevičius, buhalterė Vida Snarskytė, elektrikas Juozas Trakas, kontoros
darbuotoja Lucija Lapinskaitė, brigadininkas Jonas Okas, fermos vedėjas Lionginas
Vitkevičius, kolūkio pirmininkas Algimantas Federavičius. Apie 1960 m. Iš DKCA
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Duokiškėnai Derliaus
šventėje Rokiškyje.
Iš kairės: Juozas
Trakas, Veronika
Barzdonytė, Stasys
Žvirblis, neatpažinta.
1958 m. Iš DKCA

V. Rinkevičiaus Vandens lelija, K. Binkio Atžalynas, Vienuolio Prieblandoje, J. Baltušio Gieda gaideliai, V. Miliūno Vidurdienio debesys ir kt. Vaidino Pranas ir Irena
Janukėnai, Jonas ir Jadvyga Kvedarai, Bronius Gutaravičius, Genovaitė Šukienė,
Bronė Trakienė, J. Trakas, Gražina Žukauskienė (Kišūnaitė), Janina Ramanauskaitė.
1960–1962 m. Duokiškio mokykloje dirbęs mokytojas Jonas Šantaras suorganizavo moksleivių ir suaugusiųjų chorus, su kuriais dalyvavo rajono šventėse
ir apžiūrose.
Kultūros namai Duokiškyje savo veiklą pradėjo 1970 m. Jie veikė Duokiškio
septynmetės mokyklos patalpose, juose dirbo Stasė Kvedarienė. Jos vadovaujamas
dramos kolektyvas 1971 m. pastatė K. Sajos pjesę Saulė ir stulpas, su kuria apsilankė Kãlviuose, Kamajuosê, Jūžintuosê, Panemunºlyje. 1972 metų sutikimui buvo
pastatyta J. Paukštelio pjesė Vaiduokliai. Spektaklis suteikė nepaprastai daug šiltų
emocijų ne tik vaidintojams, bet ir žiūrovams. Pagrindinius vaidmenis atliko Pranas
Janukėnas, Bronė Trakienė, Juozas Žvirblis, Vladas Dulkė, Gražina Žukauskienė,
Genovaitė Kišūnienė.
1974 m. spalio 7 d. duokiškėnai rinkosi į naujų kultūros namų atidarymą.
Naujuose kultūros namuose buvo 300 vietų žiūrovų salė. Dabar kaimo gyventojai galėjo rinktis į koncertus, teatro spektaklius. Ne kartą Duokiškyje lankėsi
Klaipėdos dramos teatras su kraštiečiu iš Nečioniÿ k., aktoriumi Broniu Gražiu,
Vilniaus jaunimo dramos teatras. Koncertuoti atvykdavo garsūs to meto atlikėjai,
ansambliai Nerija, Kopų balsai, Lietuva, Armonika. Kultūros namuose buvo demonst
ruojami kino filmai.
Respublikos teatrai į Duokiškį atvykdavo nuo 1964 m. Kol Duokiškyje nebuvo salės, vaidinimai vykdavo Vaineikių klojime. Duokiškėnai laukdavo teatrų
atvykimo, noriai darbuodavosi puošdami klojimą, įrengdami sceną. Į spektaklius,
koncertus žiūrovų suvažiuodavo iš aplinkinių kaimų. Anot saviveiklos entuziasto,
mokytojo Prano Janukėno, „sėdėdavom net ant balkių, net ir Tallat Kelpšaitė Vaineikių
klojime „giedojo“. Nepaprastai gražu būdavo“.
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Duokiškio moterų ansamblis. Iš kairės: Eleonora Džiugelienė, Gražina Žukauskienė, Jadvyga
Kvedarienė, Genovaitė Šukienė, Dalia Barzdonienė (vadovė), Julė Matiukienė, Irena Janukėnienė,
Genovaitė Žemaitienė, Aldona Zulonienė. 1981 m. Iš Eleonoros Džiugelienės albumo

1980 m. Duokiškio kultūros namuose pradėjo dirbti jaunos specialistės Rasa
Žukauskaitė (Didžgalvienė) ir Dalia Bertašiūtė (Barzdonienė). Joms dirbant Duokiškio kultūros namuose veikė šie kolektyvai:
Moterų vokalinis ansamblis (Genovaitė Šukienė, Milda Dulkienė, Aldona Zulonienė, Eleonora Masiulienė, Dalia Barzdonienė, Gražina Žukauskienė, Jadvyga
Kvedarienė, Irena Janukėnienė, Rasa Didžgalvienė);
Moterų duetas (D. Barzdonienė, Loreta Barauskaitė);
Moterų trio (D. Barzdonienė, L. Barauskaitė, R. Didžgalvienė);
Pagyvenusiųjų žmonių mišrus etnografinis ansamblis (Juozas Žvirblis, Bronė
Žvirblienė, Petras Juodka, Juozas Trakas, Juozas Džiugelis, Alma Mėliūnienė,
D. Barzdonienė, J. Kvedarienė, M. Dulkienė, Stefanija Alubeckienė, G. Šukienė,
A. Zulonienė);
Kaimo kapela (Rimantas Polikevičius, Arvydas Didžgalvis, Vladas Dulkė,
R. Didžgalvienė, Jonas Kvedaras, J. Trakas, Petras Bernotas, Algis Olegas Petuškinas, Jonas Binkauskas, Valentinas Matiukas);
Vaikų vokalinis ansamblis, vaikų šokių būrelis (Jolanta ir Virginija Siderkevičiūtės, Ramunė Narbutaitė, Giedrė Trakaitė, Justė Bernotaitė, Vytautas Alubeckas,
Ramūnas Petuškinas, Palmira Butkytė, Žydrūnė Žėkaitė, Laima Žukauskaitė, Lina
Šukytė, Aušra Trakaitė, Rasa Trakaitė, Gitana Trakaitė);
Agitmeninė brigada (Miranda Baranauskaitė, Jonas Barzdonis, Alma Šutaitė,
Vytautas Urbonavičius, D. Barzdonienė, Viktoras Petuškinas, Rimantas Vigėlis,
Gediminas Vigėlis, R. Didžgalvienė, Vytautas Bagdonas);
Skaitovės – Gražina Žukauskienė, Bronė Trakienė, Teofilė Binkauskienė,
Danutė Vigėlienė.
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Lenktynės važiais
ant Uosinto ežero.
Šalia vadeliotojo
Juozas Trakas.
1966 m.
Iš Bronės ir Juozo
Trakų albumo

Ant Uosinto ežero
lenktyniauja Juozas
Trakas. Iš B. ir
J. Trakų albumo

Buvo pastatytas A. Kazakevičienės spektaklis Kaip velnias akmenį nešė.
Vėliau Duokiškio kultūros namuose dirbo Benjamina Čižauskienė su Aldona
Krištaponiene. A. Krištaponienė vadovavo mišriam chorui ir moterų ansambliui.
Sidabrinių balsų konkurse Palangoje A. Krištaponienės ir Birutės Kuzmienės duetas laimėjo IV vietą (1985 ar 1986 m.). Su didele pagarba duokiškėnai prisimena
reiklią, pareigingą, kūrybingą ir optimizmo nestokojančią A. Krištaponienę.
Duokiškio kultūros namuose dar dirbo Lolita Eisėnaitė, Lina Šukytė, Dalia
Bikauskaitė, Rima Vigėlienė.
Tradicija buvo tapusios žiemos sporto šventės ant Uosinto ežero. Jų metu
jėgas ir išmonę demonstruodavo slidininkai, žirgų sporto mėgėjai, vykdavo šaudymo į taikinį varžybos. Vasarą prie Uosinto buvo švenčiamos Joninės. Taip pat
buvo švenčiamos sėjos pabaigtuvės, tarptautinė Moters diena, vaikinų palydos į
armiją, organizuojamos vaikų vardynos, rankdarbių parodos, jaunimo pasilinksminimo vakarai, minimos kolūkio sukaktys ir pan.
Duokiškėnai noriai dalyvavo kultūrinėje veikloje, nes kaime buvo daug
entuziastingų, gabių žmonių, jaunų žemės ūkio specialistų. Jaunimas noriai dalyvaudavo Duokiškio aplinkos gražinimo talkose.
808
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Jungtinė Duokiškio ir Kamajų kaimo kapela prie Petrošiškio ežero. Iš kairės: Vladas Tumas,
Jonas Pajeda, Jūratė Pajedaitė, Valentas Matiukas, Juozas Trakas, Mindaugas Matiukas, Vladas
Dulkė, Jonas Kvedaras, Joana Pavarotnikienė. 1980 m. Iš DKCA

Džiugelių giminės sąskrydis Nečionių kaime. 1996 07 12. Iš E. Džiugelienės albumo
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Duokiškio vaikai „Skudurinės Onutės“ gimtadienio šventėje. Iš DKCA

Duokiškio saviveiklininkai dalyvavo rajono dainų šventėje Ruõpiškyje, ansamblių, agitbrigadų konkursuose, vaidino Rokiškio krašto muziejuje surengtame
masiniame vaidinime Patekėk, saulala (rež. J. Kavoliūnas). Duokiškėnų meno kolektyvai koncertavo kaimyniniuose Anykščių ir Utenos rajonuose.
Apmaudu, kad atgavus nepriklausomybę, keičiantis ekonominėms sąlygoms,
Duokiškio kultūrinis gyvenimas išgyveno sąstingį, žmonių susvetimėjimą, dingo
buvęs entuziazmas.
1993 m. Duokiškio kultūros namuose pradėjo dirbti Giedrė Dagienė (Trakaitė). 2000 m. dėl prastos kultūros namų būklės, šildymo problemų žiūrovų salė
įrengta Duokiškio mokykloje. Kultūrinis gyvenimas Duokiškyje atsigauna.
Nuo 2000 m. Duokiškio kultūros centre (toliau – DKC) veikė vaikų ir
jaunimo saviraiškos būrelis Duokiškiukai (vadovės – Danutė Vigėlienė, vėliau –
G. Dagienė), kuris aktyviai dalyvavo Rokiškio r. lėlių teatrų sambūryje Skudurinė
Onutė (organizatorius – Bajorų kultūros centras). 2003 m. lėlių teatrų konkurse
Bajorų KC talismaną – linksmąjį klouną iškovojo Duokiškiukai, parodę spektaklį
lietuvių liaudies pasakų motyvais Ir atsitik tu man šitaip (rež. G. Dagienė). Duokiškiukų inscenizacija Tikras draugas pagal V. Račicko noveles pelnė žiūrovų simpatijų
prizą. Šią inscenizaciją Duokiškiukai vaidino Utenos r. Užpalių kultūros centre,
Kaniūkų k. bibliotekoje, Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje, Rokiškio viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.
2000 m. DKC buvo įkurtas Dainos mylėtojų kolektyvas. Miela vardyti garbaus amžiaus kaimo gyventojus – giesmininkus ir dainininkus: Petrą Vigėlį, Ireną
Vigėlienę, muzikantą Juozą Traką, šviesaus atminimo a. a. Joną Kvedarą, buvusias
mokytojas Gražiną Žukauskienę, Jadvygą Kvedarienę, Dalią Barzdonienę, Daivą
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„Dainos mylėtojai“ „Duokiškio baladžių“ šventėje. Stovi (iš kairės): Giedrė Dagienė, Danutė
Vigėlienė, Daiva Mickūnienė, Gražina Žukauskienė, Jadvyga Kvedarienė, Rima Vigėlienė,
Dalia Barzdonienė, Petras Vigėlis. Priekyje sėdi: Miranda Navickienė ir Juozas Trakas.
2011 07 31. Iš DKCA

Mickūnienę, Rimą Vigėlienę, bibliotekininkę Danutę Vigėlienę, Mirandą Navickienę,
Vytautą Bagdoną, Vasilijų Kaliužnyj, Daną Olšauskienę, Giedrę Dagienę. Dainos
mylėtojų repertuare vyrauja liaudies dainos, romansai, lietuvių kompozitorių dainos. Dainuojame pritardami tradiciniais muzikos instrumentais. Dainos mylėtojų
kolektyvo žmonės – aktyvūs kaimo kultūrinio gyvenimo dalyviai, etnokultūros
puoselėtojai, tradicinių švenčių organizatoriai. Šviesių Dainos mylėtojų kolektyvo
žmonių dėka Duokiškio bei aplinkinių kaimų šventės suskamba dainomis bei
instrumentinėmis melodijomis.
DKC vadovauja Duokiškio kultūriniam gyvenimui: rengia valstybines ir
kalendorines šventes, organizuoja kitus renginius (jaunimo šokių vakarus ir pan.).
2005 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimą rengė DKC Dainos
mylėtojų kolektyvas, Duokiškio pradžios mokyklos mokiniai, Utenos r. Vilučių
kaimo saviveiklininkai. Gausų renginio dalyvių būrį džiugino Duokiškio moterų
rankdarbių paroda, kaimo vaikų piešinių paroda Gimtinės spalvos, Kišūnų kultūros
centro (Utenos r., Užpalių sen.) Levasios ir Mikasios teatro (vad. Irena Dabriagienė) scenos vaizdelis Pas motulę augau, Vilučių k. moterų ansamblio (vad. Nijolė
Navikienė) ir Duokiškio Dainos mylėtojų kolektyvo dainos. Po minėjimo dalyviai
nuotaikingai bendravo su viešnia iš Kriaunų – muziejininke Algimanta Raugiene.
2006 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtą koncertą duokiškėnams dovanojo Panemunėlio kaimo kapela (vad. Rimas Mickys). Koncerto metu
kultūros namų saviraiškos būrelio Duokiškiukai vaikai skaitė eiles apie Lietuvą.
Renginyje buvo pagerbtos Rokiškio r. tautodailės darbų parodos dalyvės. Pranciš811
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Tremtinių pagerbimo rytmetis Duokiškio bažnyčios šventoriuje. 2006 m. Iš DKCA

ka Saladžiūtė, eksponavusi tradicines raštuotas pirštines, ir Miranda Navickienė,
eksponavusi lino servetėles, apdovanotos Kamajų seniūnijos seniūno Vytauto Vilio
padėkomis už liaudies meno puoselėjimą.
2014 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Duokiškio
bendruomenės nariai surengė dviračių žygį prie knygnešio Juozapo Balbatos kapo
Minčiūnų kaime. Žygio dalyviai uždegė knygnešiui atminimo žvakutę, tvarkė kapą
ir kapinaičių aplinką, į šalia J. Balbatos kapo augančią pušį įkėlė inkilą. Giedrė
Dagienė, Lina Dabregaitė ir Lauryna Dalmotaitė papasakojo žygio dalyviams apie
knygnešio J. Balbatos švietėjišką veiklą, savitą gyvenimo būdą, taip pat – apie
Minčiūnų kaimo praeitį.
Minint Gedulo ir Vilties dieną (birželio 14 d.) organizuojami susitikimai
su tremtiniais. 2005 m. į DKC pakviestos tremtinės Ona Siderkevičienė ir Emilija
Vilėniškytė. Mokytoja I. Janukėnienė apžvelgė skaudžius Lietuvos istorijos įvykius,
renginio viešnios pasidalijo tremties dienų prisiminimais, skambėjo tremtinių dainos, eilės. Po minėjimo uždegta atminimo žvakutė prie Balčiūnų šeimos pastatyto
Tremtinių kryžiaus miestelio centre.
2006 m. į tremtinių pagerbimo rytmetį Tauta gyva, kol gyva atmintis kaimo
žmones bažnyčios šventoriun sukvietė Duokiškio miestelio vyrų (Jono Kvedaro,
Vytauto Bagdono, Juozo Trako) atliekama laisvės kovų daina Ko palinko žilvičiai
prie kelio. Prie Tremtinių kryžiaus buvo pasimelsta už žuvusius ir gyvus Lietuvos
tremtinius, dainomis pagerbta jų kančia. Prisiminimais apie gražiausius jaunystės
metus nesvetingoje Sibiro žemėje pasidalijo tremtiniai Juozas Gražys, Ona Siderkevičienė, Emilija Juodkienė.
2011 m. lapkričio mėn. Duokiškio miestelio gyventoja Ona Gražienė šventė
100-ąsias gimimo metines. Jubiliatę aplankė Rokiškio r. meras Vytautas Kanopa,
812
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Duokiškėnai ir svečiai prie atidengto paminklo-stelos Laisvės kovų dalyviams atminti. Iš DKCA

Kamajų seniūnas Vytautas Vilys, miestelio bendruomenės, Sodros ir Kamajų seniūnijos atstovai.
2012 m. birželio mėn. popietėje, skirtoje Gedulo ir Vilties dienai paminėti,
DKC viešėjo tremtinė Stefanija Bertašienė iš Utenos, kuri dalijosi prisiminimais
apie tremties vargus. Į popietę susirinkę miestelio ir aplinkinių kaimų žmonės
klausėsi skaitomų eilių, dainavo tremtinių dainas.
2009 m. Dainos mylėtojų kolektyvas su koncertine programa dalyvavo Utenos r. Kišūnų kultūros centro surengtame Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio
rinktinės Ąžuolo būrio partizanų žūties 60-mečio minėjime.
Duokiškio miestelio bendruomenės, Kamajų seniūnijos ir veiklių kraštiečių
dėka 2010 m. miestelio kapinėse pastatytas paminklinis akmuo-stela, skirtas septyniasdešimt vienam 1941–1954 m. pasipriešinimo kovose žuvusiam ar įkalintam,
ištremtam Duokiškio parapijiečiui įamžinti. Renginyje dalyvavo Seimo nariai Algis
Kazulėnas ir Edmundas Pupinis, Rokiškio r. meras Almantas Blažys, Rokiškio r.
savivaldybės tarybos narė, pasipriešinimo kovų įamžinimo komisijos pirmininkė
Jūratė Čypienė, Kamajų seniūnas Vytautas Vilys, Utenos A. Šapokos gimnazijos
gimnazistai, didelis būrys Duokiškio krašto žmonių, renginio svečių iš Rokiškio,
Utenos rajonų. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Duokiškio bažnyčioje. Po jų aktorius F. Jakšys ir Duokiškio Dainos mylėtojų kolektyvas atliko B. Pūkelevičiūtės
kūrinį Rauda. Iškilminga eisena su vėliavomis, vadovaujama Lietuvos kariuomenės
Krašto apsaugos savanorių, patraukė į kapines, kur buvo atidengtas ir pašventintas
paminklinis akmuo-stela. Mitingo metu prisiminimais apie sunkius pokario metus
pasidalijo istorikai ir žuvusiųjų artimieji. Žuvę partizanai buvo pagerbti tylos minute ir šaulių salvėmis. Po renginio visi dalyviai buvo vaišinami kareiviška koše,
DKC vyko prisiminimų popietė.
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Užgavėnių
persirengėliai
ir Gavėnas. 2007 m.
Iš DKCA

Užgavėnės Duokiškio mstl. parke. Deginamas Gavėnas. 2015, vasaris. Iš DKCA

DKC organizuoja Motinos ir Tėvo dienai skirtus renginius. Antai 2005 m.
Motinos dienos renginiuose viešėjo Aukštakalnių k. kapela (vad. Esmiralda Smalstienė), vaikų ir jaunimo saviraiškos būrelio Duokiškiukai dalyviai. Duokiškio pradinės
mokyklos mokinukai, vadovaujami mokytojų Jūros Juknienės ir Rimos Vigėlienės,
pagamino ir padovanojo mamytėms dovanėlių.
Užgavėnių šventė DKC kieme kasmet sutraukia didelius ir mažus Duokiškio
miestelio gyventojus: vieni arkliuku važinėjasi, kiti dainuoja, kiti voliojasi sniege
žadindami žemės derlumą, javų aukštumą ir pan. Sudeginę Gavėną, visi vaišina814
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Užgavėnių persirengėliai Duokiškyje, pas mokytojus Ireną ir Praną Janukėnus. 2005 m.
Iš I. ir P. Janukėnų albumo

Užgavėnių persirengėliai pas P. ir V. Grižinauskus. 2006 m. Iš DKCA
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Joninės. Duokiškio jaunimas prie Uosinto ežero. 2014, birželis. Iš DKCA

mės miestelio šeimininkės (gaspadinės) išvirtu šiupiniu (2012 m. tokia šeimininkė
buvo Eleonora Žvirblienė), lankome dosnias miestelio šeimininkes.
Graži vasaros šventė Joninės švenčiamos miestelio parke. Susirenka jaunimo ir vyresnių kaimo žmonių. Kaimo moterys varduvininkams nupina vainikų,
jaunimas suskina gėlių. Vakarojama su dainomis, šokiais, rateliais, žaidimais, burtais. Uždegamas laužas, Uosinto ežere plukdomi vainikai. Artėjant vidurnakčiui
drąsiausieji leidžiasi paparčio žiedo ieškoti. 2009 m. Jonines duokiškėnai šventė
Vaineikių k. turizmo sodyboje Vieneri vartai.
Daugiausia kraštiečių susirenka į tradicinius Šv. Onos atlaidus. 2006 m. per
šiuos atlaidus buvo paminėtas Duokiškio bažnyčios atkūrimo šimtmetis. Iškilmingo minėjimo metu dalyviai susipažino su bažnyčios istorija, pagerbė kunigų,
vargonininkų, choristų, aktyvesnių parapijiečių atminimą. Šimtmetį švenčiančios
bažnyčios skliautais nuvilnijo solistės Vilmos Likienės atliekamos giesmės, aktoriaus
F. Jakšio prisiminimai apie Duokiškio bažnyčios vaidmenį jo gyvenime, jaudinanti
A. Vienažindžio poezija. Gausiai susirinkusius parapijiečius ir svečius pasveikino
Kamajų seniūnas V. Vilys, klebonas Raimundas Kazlauskas. Po minėjimo, gaudžiant varpams, tikintieji, susikibę rankomis, apjuosė Duokiškio Šv. Onos bažnyčią.
2008 m. atlaidų išvakarėse aktoriaus Ferdinando Jakšio ir Dainos mylėtojų
kolektyvo iniciatyva surengtas vakaras Kraštiečių sugrįžimai. Pilnutėlėje miestelio
bažnyčioje parodytas monospektaklis Vaižgantas pagal K. Ostrausko pjesę. Pag
rindinį vaidmenį atliko F. Jakšys, muzikinius intarpus – DKC dainininkai ir
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Paminėdami Duokiškio bažnyčios šimtmetį, rankomis susikibę duokiškėnai apjuosė bažnyčią.
2006 m. Iš DKCA

Duokiškietės gegužinėje po Šv. Onos atlaidų. Centre su akordeonu Giedrė Dagienė. 1998 m.
Iš DKCA
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„Duokiškio baladžių“
šventė. Pirmoje eilėje
(iš dešinės): 3-ias
Saulius Šaltenis,
4-as Ferdinandas
Jakšys, 5-a Veronika
Povilionienė.
2011 07 31.
Iš DKCA

muzikantai. 2008 m. F. Jakšio iniciatyva duokiškėnai lankėsi Vilniuje mokytojų
namuose, 2009 – Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje.
2011 m. Šv. Onos atlaidų metu Duokiškio miestelio bendruomenė pirmąsyk
surengė šventę Duokiškio baladės. Šventėje dalyvavo rašytojas Saulius Šaltenis, dainininkė Veronika Povilionienė, aktorius F. Jakšys, dainuojamosios poezijos autorius
bei atlikėjas Algirdas Svidinskas, poetė Regina Lumpickienė (Katinaitė). Duokiškėnams ir svečiams koncertavo Utenos r. Vilučių k. (vadovės Irena Dabriagienė,
Nijolė Navikienė), Kalvių k. (vadovės Stasė Gruoblienė, Aušra Barauskienė), Kamajų miestelio (vad. Sigita Gasiūnienė), Duokiškio bendruomenių saviveiklininkai,
Kamajų A. Strazdo gimnazijos merginų ansamblis (vad. Ramunė Glinskienė). Per
šventę buvo prisiminta Duokiškio miestelio ir aplinkinių kaimų istorija, Duokiškio
kraštą garsinusios iškilios asmenybės, pagerbtas mirusiųjų atminimas. Svečiams ir
varduvininkėms buvo dovanota gerumo duonos ir medaus, kurių parūpino rėmėjai.
Duokiškio baladžių tradicija buvo tęsiama ir vėlesniais metais. 2012 m. koncertavo šventės sumanytojas aktorius F. Jakšys, bardas Gediminas Storpirštis su
kolegomis Sauliumi Petreikiu, Vytu Mikeliūnu, savo eilėraščius deklamavo poetė
Danutė Mažeikienė, pasirodė skaitovės Janina Baltrušaitytė, Bronė Trakienė, Aldona
Grabauskienė, griežė armonikininkai Algis Vaitonis ir Vytautas Dagys, jaunosios
muzikantės Deimantė Kavaliauskaitė, Lina Bliudžiūtė ir kt. Vakarą vedė Lina
Dabregaitė. Bažnyčioje buvo surengta istoriko, tautodailininko Kazimiero Paunks
nio 105-osioms gimimo metinėms skirta nuotraukų iš Rokiškio krašto muziejaus
fondų paroda, taip pat eksponuotos praėjusių metų Duokiškio baladžių šventės
akimirkos nuotraukose.
2013 m. šventėje pagerbti jubiliatai duokiškėnai: Eleonora Džiugelienė,
Pranas Janukėnas, Gražina Žukauskienė, taip pat varduvininkės Onos ir Onutės.
Jaunosios parapijietės įdomiai papasakojo apie Šv. Onos atlaidų papročius. Šventėje skambėjo duokiškėnų dainos, F. Jakšio deklamuojami V. Šekspyro sonetai,
R. Lumpickienės (Katinaitės) uteniškių tarme parašyti eilėraščiai, šetekšnietės poetės
Danutės Mažeikienės (Tumonytės) melodingos eilės, Ievos Burakovaitės, Editos
Kumpauskaitės, Aušrinės Repeikaitės, Ugnės Vigėlytės atliekama dainuojamoji
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„Duokiškio baladžių“
šventė. 2014, liepa.
Miestelio šventės
„Duokiškio baladės
2014“ skelbimo
faksimilė. Nuotr. iš
DKCA

poezija, kapelos Muzikontai iš pa Utenas akordai. Susirinkusiųjų akis džiugino
kaimo audėjų Genovaitės Raugienės, Rimos Butkienės, Stanislavos Bagdonienės,
Bronislavos Barzdonienės darbų paroda.
Pasitinkant tradicine tapusią miestelio šventę Duokiškio baladės, 2014 m.
bendruomenės namuose tapybos darbų parodą surengė Asta Keraitienė, be to,
Daivos ir Henriko Mickūnų šeimos iniciatyva buvo parengta aktoriaus Broniaus
Gražio (1934–2013) meninių nuotraukų, spaudinių paroda. Pati šventė prasidėjo
širdingais aktoriaus F. Jakšio sveikinimais kraštiečiams. Šventėje koncertavo bardas
Gytis Ambrazevičius, jaunieji Rokiškio r. muzikantai Aušrinė Repeikaitė, Deividas
Garuolis, Ugnė Vigėlytė, savo eiles skaitė aktorius Petras Dimša ir tarmiškai –
Milda Krasauskienė, brolio aktoriaus B. Gražio eiles – Ona Molienė (Gražytė).
Nuotaikingai skaitomais tekstais žavėjo režisierius Jonas Buziliauskas. Buvo pa819
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Lauryna Dalmotaitė įneša šventės duoną

Rita Dabregaitė
Kraštiečius sveikina
aktorius F. Jakšys

sveikintos varduvininkės: Ona Matiukienė, Ona Šinkūnienė, Ona Vilėniškienė, Ona
Riukienė, kraštietė Ona Molienė (Gražytė). Šventėje dalyvavo rašytojas Saulius
Šaltenis, Rokiškio r. meras V. Vilys. Taip pat koncertavo Lauryna Dalmotaitė, Ramūnas Jasiūnas, Saidas ir Neda Lakačiauskai, Indra ir Goda Vitkovskytės, Dainos
mylėtojų kolektyvas. Šventę vedė Rita Dabregaitė.
Tradicinis renginys – Kalėdų eglutės šventė mažiesiems. Antai 2014 m. prie
Kalėdų eglutės mažieji duokiškėnai vaidino nuotaikingą pasakėlę Vilkas ir septyni
820
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„Duokiškio baladžių“ šventė. Iš kairės: L. Dalmotaitė, U. Vigėlytė, R. Dabregaitė

Pirmoje eilėje sėdi (iš dešinės): aktoriai P. Dimša ir F. Jakšys, ūkininkas Vladas Dulkė
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Mažieji artistai prie Kalėdų eglutės (iš kairės): Aurelija Svietojūtė, Indra Vitkovskytė, Neda
Lakačauskaitė, Goda Vitkovskytė, Saulė Jasiūnaitė, Kamilė Olšauskaitė. 2014, gruodis. Iš DKCA

ožiukai (režisavo G. Dagienė), šventės dalyvius linksmino Bajorų kultūros centro
lėlių teatro ČIZ artistai: Nijolė Čirūnienė (režisierė), Dalia Ziemelienė, Nadiežda
Ivanova, Ramūnas Traškinas.
2007 m. Duokiškio kaimo bendruomenė vykdė vaikų ir jaunimo kultūrinės
edukacijos projektą Tautodailininkui Kazimierui Paunksniui – 100. Projektu siekta
išsaugoti kaimo šviesuolio K. Paunksnio atminimą, sudominti vaikus ir jaunimą
kraštotyros veikla, ugdyti meilę ir pagarbą gimtojo krašto istorijai, organizuoti
turiningą laisvalaikį. Realizuojant projektą iškilmingai uždegta atminimo žvakutė
ant K. Paunksnio kapo Duokiškio kapinėse, kultūros namuose surengta tautodailininko drožinių bei tapybos darbų paroda, vyko vaikų piešinių konkursas Aš piešiu
gimtinę, mokytoja I. Janukėnienė ir kaimo jaunimas skaitė pranešimą apie K. Paunksnio gyvenimą ir kūrybą. Renginyje viešėjo lėlių teatras ČIZ. Projekto dalyviai
lankėsi pas kaimo žmones, pažinojusius tautodailininką K. Paunksnį, išsaugojusius
jo dovanotus medžio drožybos, tapybos darbus, juos užfiksavo. Projekto organizatoriai miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus sukvietė į prisiminimų valandą
DKC Prisiminkime Kaziuką. Vaikai ir jaunimas surengė žygį – gyvosios istorijos
pamoką į K. Paunksnio gimtinę, įkėlė inkilų į sodybvietėje augančius medžius.
Siekiant supažindinti vaikus su medžio drožyba buvo surengtas susitikimas su
tautodailininku, medžio drožėju Vidmantu Zakarka. Kaimo jaunimas surengė varžybas, skirtas K. Paunksnio jubiliejui paminėti. Jose jėgas išmėgino Aukštakalnių,
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Duokiškio, Kalvių ir Kamajų jaunieji
krepšininkai.
Gegužės 1 d. (K. Paunksnio gimimo dieną) DKC buvo iškilmingai
paminėtos K. Paunksnio 100-osios gimimo metinės. Jose dalyvavo Rokiškio
krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, muziejininkė Ona Mackevičienė,
seniūnas Vytautas Vilys, K. Paunksnio
bičiulis Vytautas Šlikas, seimo narys
Vytautas Einoris, miestelio bendruomenė. Miestelio parke pasodintas atminimo ąžuoliukas.
K. Paunksnis buvo prisimintas ir 2012 m. Duokiškio miestelio
bendruomenės šventėje. Prisiminimais
apie tautodailininką dalijosi Irena Janukėnienė, Dalia Barzdonienė, Juozas
Trakas, Petras Vigėlis, Bronė Trakienė, Vladas Dulkė. Šventėje koncertavo
Aukštakalnių kaimo kapela Barškutis,
vadovaujama Esmiraldos Smalstienės.
2000 m. Duokiškio miestelio Duokiškio pradinės mokyklos moksleiviai kelia
bendruomenė parengė ir įgyvendino inkilus tautodailininko K. Paunksnio sodybvietėje.
projektą Duokiškio kaimo mokyklai – 100. 2007 m. Iš DKCA
Mokyklos 100-mečiui įamžinti medžio
drožėjo V. Zakarkos sukurtą stogastulpį atidengė ilgamečiai Duokiškio mokytojai
Irena ir Pranas Janukėnai, pašventino klebonas Raimundas Kazlauskas. Kraštiečius
sveikino aktorius F. Jakšys, mokyklos istoriją apžvelgė jaunieji duokiškėnai. Meninę
programą parengė Duokiškio pradinės mokyklos mokiniai, Dainos mylėtojai, Kalvių
kaimo kapela. Vyko fotografijų Mokykla šimtmečio vingiuose ir tautodailės darbų
parodos, išleistas lankstinukas. Projektą finansavo vietos ūkininkai, verslininkai,
Rokiškio r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir Olandijos fondai.
Nuo 2008 m. Duokiškio bendruomenė aktyviai dalyvauja visuotinėje aplinkos
švarinimo akcijoje Darom.
Kasmet DKC organizuoja anksčiau išvardytus ir kitus renginius. Antai
2010 m. vyko jaunimo pramoginiai renginiai, popietės vaikams, stalo teniso ir
kvadrato varžybos, Kaimynų, Užgavėnių, Joninių, Kalėdų, Naujųjų Metų sutikimo šventės, Motinos dienos koncertas kaimo bažnyčioje, vakaronės, rankdarbių
parodos, aplinkos tvarkymo ir medelių sodinimo akcijos, susitikimai su Žiobiškio
bažnytkaimio ir Vilučių k. (Utenos r.) saviveiklininkais, J. Zavaliausko koncertinė
programa. Dainos mylėtojai koncertavo Kamajų sen. meno mėgėjų kolektyvų šventėje Vakaruškos Aukštakalniuose, Jūžintų socialinės paramos centre, Vilučių kaimo
šventėse – Bičkopyje, Dagose, tradicinėje penkių seniūnijų šventėje Sveiki, kaimynėliai
Debeikiuose, tradicinėje Kamajų šventėje Kuc kuc Kamajuos.
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Tautodailininko K. Paunksnio 100-ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai sodina ąžuolą.
2007 m. Iš DKCA

Duokiškio mokyklos 100-mečio minėjimo dalyviai mokytojai. 2007 m. Iš DKCA
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Akcijos „Darom“ dalyviai duokiškėnai. 2009 m. Iš DKCA

„Dainos mylėtojai“ šventėje „Sveiki, kaimynėliai“ Anykščių r., Debeikiuose. 2010 m. Iš DKCA
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Duokiškėnai susitinka su aktoriumi F. Jakšiu (iš kairės): Miranda Navickienė, Ferdinandas
Jakšys, Irena Vigėlienė, Gražina Žukauskienė, Giedrė Dagienė (stovi), Bronė Trakienė,
Stasė Kemeklienė, Petras Vigėlis, Irena Janukėnienė, Vytautas Bagdonas. 2014 10 22. Iš DKCA

2013 m. Dainos mylėtojų kolektyvas su menine programa lankėsi Rokiškio
šv. Mato senelių globos namuose, Kazlíškio bendruomenės šventėje Kazlėkynė,
Vaižgantinių šventėje Male¤šių kaime. Jau daug metų DKC rengiamos Kaimynų
šventės. Jose lankosi kaimyninių bendruomenių meno mėgėjų kolektyvai, pagerbiami kaimo ilgaamžiai, tvarkingų sodybų šeimininkai.
Per 2014 metus DKC surengta poetės Danutės Mažeikienės poezijos knygos
Mane prakalbino lietus sutiktuvės, susitikimas su aktoriumi F. Jakšiu, Joninių tinklinio turnyras, koncertavo Kamajų gimnazistai, Rokiškio kultūros centro folkloro
ansamblis Gastauta, lėlių teatras Padaužiukai, buvo tęsiama edukacinė veikla.
2015 m. surengta penktoji šventė Duokiškio baladės. Šventėje pagerbtas ilgamečio Duokiškio parapijos klebono Liongino Neniškio (1915–1990) atminimas,
parengta fotografijų paroda Tarnavęs Dievui ir žmonėms. Pasveikinti kaimo jubiliatai Jadvyga Kvedarienė ir Alvidas Žukauskas. Bendruomenės padėka už kaimo
istorinės atminties puoselėjimą apdovanota kraštietė Birutė Kairienė (Lapinskaitė).
Susirinkusiuosius džiugino aktorių Ferdinando Jakšio ir Nijolės Gražienės (Narijauskaitės) skaitymai, tarmiškos poezijos puoselėtojų Mildos Krasauskienės ir
Gaudento Kurilos kūryba, jaunųjų muzikančių Deimantės Sadauskaitės, Viktorijos Krivickaitės, Monikos Kubiliūnaitės dainos, bandonininko Albino Batavičiaus
ir smuikininko Gintauto Beržinsko atliekamos melodijos. DKC saviveiklininkai
vaidino F. Jakšio inscenizacijos Mūsų gerasis (pagal Žemaitės kūrybą) ištraukas.
Šventę Duokiškio baladės vedė Lina Dabregaitė.
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Duokiškėnai pagerbia ilgamečio klebono L. Neniškio atminimą. 2015, liepa. Iš DKCA

F. Jakšio iniciatyva 2015 m. spalio mėn. DKC meno mylėtojai lankėsi Vilniaus
įgulos karininkų Ramovėje, šventę Duokiškio baladės pristatė Vilniaus rokiškėnams,
drauge šventė 15-ąjį Dainos mylėtojų kolektyvo gimtadienį. Koncerte dalyvavo
aktorius F. Jakšys, dainininkė V. Povilionienė, muzikantai A. Batavičius, G. Beržinskas, L. Milišauskas.
2015 m. gruodžio mėn. DKC surengtas muzikos ir spalvų vakaras Artumas
šildo. Jo metu bendruomenei pristatyta kamajiškio Gedimino Kostik tapybos darbų
paroda, koncertavo Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos mokiniai. Be to, rengti
stalo žaidimų vakarai, minėjimai (Valstybės dienos, Sedos kautynių), rankdarbių,
piešinių parodos, organizuotos kūrybinės dirbtuvėlės.
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Kultūrinė veikla Salose
Zita Levaškevičienė

Salų kultūros namai buvo atidaryti 1963 metais. Jiems vadovavo Jonas Savickas, kuris pagal specialybę buvo saksofonininkas, todėl turėjo nemažai muzikinių kolektyvų: estradinį ansamblį, kaimo kapelą, instrumentinį trio ir kt. Šokių
kolektyvui vadovavo Jonas Dainys-choreografas. Vėliau kultūros namams vadovavo
Zina Sinicaitė (iki 1981 m), baigusi Vilniaus kultūros-švietimo technikumo dramos
skyrių, o meno vadovu dirbo Romas Kurpavičius. Į meno saviveiklą įsitraukė daug
naujų žmonių. Tuo metu kultūros namuose veikė 11 meno kolektyvų. Saviveiklininkai buvo ir technikumo moksleiviai, dėstytojai, ir ūkio darbuotojai. Veikė vaikų
ir merginų chorai, moterų ir vyrų vokaliniai ansambliai, moterų duetas, solistai,
pučiamųjų orkestras, estradinis ansamblis, meninė agitbrigada, liaudies šokių kolektyvas, technikumo ir miestelio dramos mėgėjų kolektyvai ir kt. Visi veikiantieji
kolektyvai privalėdavo ir visada dalyvaudavo rajoninėse, zoninėse ir respublikinėse
apžiūrose. Ypač išgarsėjo savo pasiekimais moterų duetas: Joana Styrienė ir Stefa
Labakojienė. Vadovaujamos meno vadovo Romo Kurpavičiaus dalyvavo respublikinėje apžiūroje Sidabriniai balsai ir užėmė 1-ąją vietą. 1977 m. kovo 19 d. Rokiškyje
įvykusioje kaimo meno saviveiklos vokalinių ansamblių apžiūroje moterų ansamblis, taip pat duetai ir solistai irgi buvo apdovanoti. Meno agitbrigada Faktas lieka
faktu rajoninėje apžiūroje Rokiškyje, vėliau – zoninėje apžiūroje Kupiškyje užėmė

Salų kultūros namų pagyvenusių žmonių kolektyvas. Iš kairės: Jonas Tervydas, Genė
Abukauskienė, Jonas Bareišis, Aldona Ruželienė, Vytautas Vaštaka, Kazė Bareišienė, choreografas
Jonas Dainys, Elena Tamošiūnienė, Balys Sinica, Salų kultūros namų direktorius Jonas Savickas.
1969 m. Iš Salų kultūros centro archyvo (toliau – SKCA)
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Salų kultūros namų
šokių kolektyvas. Iš
kairės: Vida Bareišytė,
Birutė Pajarskaitė,
Aldona Kepalaitė,
Irena Brančytė,
Audronė Januševičiūtė
(choreografė), Regina
Skukauskaitė, Marytė
Vilkaitė, Danguolė
Bekevičienė, Katrė
Rancevaitė. 1970 m.
Iš SKCA
Žirgų lenktynės ant
Obelių ežero. Žirgu
„Saliutu“ joja Jūratė
(Danguolė Bekevičienė)
ir Kastytis (Algirdas
Levaškevičius).
1972 m. Iš SKCA

1-ąją vietą. 1973 metais respublikinėje apžiūroje šis kolektyvas už meniškumą,
faktų aktualumą ir originalumą buvo apdovanotas Tiesos laikraščio prizu. Daug
pagyrimų šis kolektyvas sulaukė ir iš žurnalo Šluota vyr. redaktoriaus. Saliečiai
saviveiklininkai dažnai atstovaudavo rajonui įvairiuose renginiuose: konkursuose,
apžiūrose, meno dekadose, kultūros dienose kaimyninėje Latvijoje ir kt. Dramos
kolektyvas galėjo didžiuotis savo pastatymais ir originaliu repertuaru. Čia reiškėsi
daug talentingų saliečių – dramos meno mėgėjų. Dramos kolektyvo nariai mielai
dalyvaudavo rajoninėse Derliaus ir Žiemos šventėse. Žiemos šventėje Sartuose Salų
kultūros namų personažai – „kunigaikščių pora“ (Danguolė Jakubonienė ir Algis
Levaškevičius) laimėjo 1-ąją vietą už originalumą ir meninį skonį.
Kultūros namams vadovaujant direktorei Birutei Matuzienei veikė dramos
kolektyvas, moterų vokalinis ansamblis, kaimo kapela. Buvo švenčiamos tradicinės
lietuvių liaudies šventės, Salose organizuojamos dainų šventės bei žiemos šventės.
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Salų kultūros namų moterų ansamblis. Iš kairės: Stefa Labakojienė, Danguolė Jakubonienė,
Birutė Matuzienė, Valerija Bagdonavičienė, Laima Keraitienė, Birutė Pajarskaitė (Lukoševičienė),
Joana Styrienė, Aldona Ruželienė, Salų kultūros namų meno vadovas Romas Kurpavičius.
1973 m. Iš SKCA

Salų kultūros namų vyrų ir moterų ansambliai. Iš kairės: 1-oje eilėje – Stefa Labakojienė,
Danguolė Jakubonienė, Marta Zakarevičienė, Salų tarybinio ūkio-technikumo direktorius
Antanas Steponavičius, Zinaida Kurpavičienė, Joana Šutaitė, Aldona Ruželienė, Joana Styrienė;
2-oje eilėje – Alfonsas Trumpickas, Rimas Trumpickas, Stasys Labakojis, Edmundas Vaičiulis,
Antanas Tunaitis, Rimas Daminauskas, Anatolijus Kravcevičius, meno vadovas Romas
Kurpavičius. 1974 m. Iš SKCA
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Žiemos sporto šventė ant Dviragio ežero. Kazio Tamošiūno nuotr. 1976 02 29. Iš SKCA

Salų saviveiklininkai
koncertuoja Latvijoje,
Lusos kultūros namuose.
Koncertą veda Salų
kultūros namų direktorė
Zinaida Kurpavičienė ir
Aloyzas Bagdonavičius.
Apie 1978 m. Iš SKCA

831

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Salų kaimo kapela. Iš kairės: Povilas Matuzas (vadovas), Valdas Žyla, Jonas Vilimavičius,
Stasys Raugalas, Algirdas Levaškevičius. Iš SKCA

Birutei Matuzienei išėjus į pensiją, nuo 1989 m. vasario iki spalio mėn.
kultūros namų direktore dirbo Danguolė Šukytė. Veikla buvo susijusi su jaunimo
kultūriniu gyvenimu: organizuojamos diskotekos, poilsio vakarai. Balandžio mėnesį
suorganizuotas humoro vakaras jaunimui, kuriame dalyvavo ne tik Salų, bet ir iš
Panemùnio, Šetekšnÿ, Kamajų ir kt. aplinkinių kaimų jaunimas. Rugpjūčio mėnesį
į svečius buvo atvykusi jaunimo delegacija iš Bulgarijos.
Vėliau Salų kultūros namų direktoriumi dirbo Danielius Adomavičius, nuo
1994 m. kultūros namų administratore-kultūrinių renginių organizatore dirba Zita
Levaškevičienė. Šiuo laikotarpiu veikė suaugusiųjų ir vaikų dramos, skaitovų
būreliai, moterų klubas. Pagrindinė kultūrinė veikla yra senųjų lietuvių liaudies
tradicijų puoselėjimas, mėgėjiška teatrinė veikla, kultūrinių renginių bei jaunimo
diskotekų organizavimas. Švenčiamos tradicinės lietuvių šventės: šv. Kalėdos,
šv. Velykos, Sekminės. Rengiami advento Šventinio džiaugsmo belaukiant, šv. Liucijos vakarai, Kalėdinės eglutės šventė. Minima Laisvės gynėjų diena, kurios metu
uždegamos atminimo žvakutės žuvusiems už Tėvynę pagerbti, skaitomi tekstai
apie juos, dalijamasi prisiminimais. Po to vaišinamės kareiviška koše ir arbata.
Organizuojamos Užgavėnių persirengėlių vaikštynės ir Morės deginimo ceremonijos,
Motinos,Vaikų gynimo dienos šventės.
Pastatyti spektakliai: K. Čiplio-Vijūno Nepaprasta naujiena, Motinos meilė,
R. Narečionio Operacija „VAM“, L. Didžiulienės-Žmonos Paskubėjo, Aleksandros
Kazakevičienės Kaip velnias akmenį nešė, Kozino Ylos maiše nepaslėpsi, B. Sruogos
Paršo gaudynės, A. Gudelio Dviejų kaukų kelionė, F. Karinčio Grąžinkite pinigus už
mokslą; kalėdiniai spektakliai vaikams: Kalėdų Senelio pasaka, Zuikių kelionė, Miškan
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Aleksandros Kazakevičienės pjesė „Kaip velnias akmenį nešė“. Vaidino:
Gražvydas Dominauskas (Tomas), Danguolė Jakubonienė (Motina),
Daiva Adomaitienė (Mikasė), Giedrius Levaškevičius (Ignasius), Jūra
Juknienė (Mykolienė), Inga Stočkutė (Daračiutė), Reda Trumpickienė
(Gracintė). 2003 m. Iš SKCA

eglutės ir kt. Aktyviausi aktoriai: Danguolė Jakubonienė, Aloyzas Bagdonavičius,
Rasa Kalnietienė, Daiva Adomaitienė, Giedrius Levaškevičius, Inga Stočkutė-Tervydienė, Justas Tervydis, Olivija Kalnietytė ir kt.
2005 m. Įkurta Salų kaimo bendruomenė, jos pirmininke išrinkta Zita Levaškevičienė. Tada kultūriniai renginiai ir bendruomenės veikla tapo bendri. Pirmasis
bendruomenės ir kultūros namų renginys buvo Bendruomenės krikštynos. Jų metu
buvo atidarytas Žvejybos muziejus. 2005 m. rugpjūčio 13 d. organizuota miestelio
šventė Salos-555. Jos metu per šv. Mišias giedojo Utenos tremtinių choras, kapinėse
buvo pagerbiami mirusieji. Istorikas Danielius Čižiūnas priminė Salų istoriją. Buvo
įteikti sveikinimai ir padėkos. Prisistatė Dusetų literatų kolektyvas Atgaiva. Jonavos
miesto teatras parodė spektaklį E. Salolos Bobos. Koncertavo Dambravõs kaimo
kapela ir savi saliečiai: Arvydas Ruželė, Asta Vajegienė (Labakojytė), Zinaida Kurpienė (Sinicaitė), Aldona Ruželienė, Joana Styrienė, Stefa Labakojienė, Raimondas
Neniškis, Sigutė Letukienė (Bekevičiūtė), Neda Letukaitė, J. Trumpickaitė, Eglė
Kaupaitė ir kt. Šventės dalyvius sveikino mistinis Dviragio ežero valdovas. Šventė
baigėsi gegužine ir naktišokiais, grojant Kalvių kaimo kapelai.
2006 m. liepos 15 d. kartu su Lietuvos ūkininkų sąjungos Rokiškio skyriumi
suorganizuota Žemdirbių šventė.
Švenčiama tradicinė Žvejo diena. Ji organizuojama kiekvienais metais rugpjūčio
mėn. Jos metu pasveikinti šventės dalyvių plaustu atplaukia Dviragis – mistinis
personažas. Jo sveikinimosi su baikeriais kalba:
„Kilbukai ir ešeriai pranešė, kad mano valdose girdisi motociklų griausmas, o prie Dviragio ežero susirinko minia žmonių. Pasikinkiau ešerių pulką, kuris šitą plaustą atplukdė.
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Saliečių susirinkimas kaimo bendruomenei įkurti. Salų bendruomenės pirmininke išrenkama
Zita Levaškevičienė. 2005 m Iš SKCA
Salų dvaro rūmuose
atidaromas Žvejo
muziejus. Žvejys –
Sigita Letukienė.
Groja Kalvių kaimo
kapela „Pasaga“.
2005 m., vasario
mėn. Iš SKCA
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Šventė „Saloms –
555 metai“. Kamajų
seniūną Vytautą Vilį
(kairėje) sveikina
Rokiškio r.
savivaldybės
vicemeras Rimantas
Velykis. Antrame
plane Seimo narys
Vytautas Saulis.
2005 08 13. Iš SKCA

Labai seniai, kai žmonės atrado medžio luotus ir irklus, žvejyba tapo šio krašto žmonių
gyvenimo dalimi. Kiekvienas, apsilankęs mano valdose, yra įrašomas į amžinus žvejus.
Žvejų globėjas yra šv. Petras. Taip, taip, tas pats, kuris dangaus vartus saugo. Ir jeigu tarp jūsų yra Petras, tai jis gauna vyriausiojo Žvejo rangą tuoj pat. Mano valdose
gyvenanti seniausia lydeka sako, kad per Petrines užmesti tinklai tampa šilkiniais, o
žuvys – auksinėmis.
Žinia, niekas taip nesudrumstė mano
ramybės kaip jūsų galinga technika. Iki
šiol tik valtelės mano pakrantėmis tyliai
plaukiojo, tik žvejai ūkčiojo didžiausią starkį
ar lydeką sugavę. Viskas, ką šiandien patirsite mano valdose, – nepaprasta. Žinokite,
kad jums įteiktas džiovintų žuvų vainikas
atstoja laurų vainiką. Tai ne tik garbingas
kiekvieno žvejo atributas, bet ir turintis
magišką galią. Žuvytės sugautos pačiose
giliausiose Dviragio gelmėse, pasūdytos
balčiausia druska, išdžiovintos skaisčioje
vasarėlės saulutėje. Prie jų rekomenduoju
šaltą alų, užkandant ajero lapu. Uostykite, jeigu norisi gero kvapo, išdžiūvusias
apipilkite Dviragio vandeniu ir skatinkite, skatinkite širdies veiklą. Nėra nieko
žavesnio už žmogų su sveika ir plačia, „Žvejo diena“. Iš kairės: Antanas Slesariūnas,
kaip sakoma, širdimi. Tokius vyrus mėgsta Dviragis (Aloyzas Bagdonavičius), Salų kultūros
moterys. Žvejams patartina ajero šaknimi centro administratorė Zita Levaškevičienė.
nuvaikyti alkį arba panaudoti vietoje už- 2005 m., rugpjūčio mėn. Iš SKCA
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Tarptautinės baltistų
stovyklos atstovas
Akselis Holvait
pasirašo sutartį su
Salų bendruomenės
pirmininke Zita
Levaškevičiene.
Iš SKCA

„Žvejo dienoje“
verdama žuvienė.
Iš kairės: Danutė
Kancevičienė (virėja),
neatpažinta, Elena
Trumpickaitė,
Genovaitė Gavėnienė,
Danutė Zumbrickienė,
Birutė Vilimienė,
Jonas Gavėnas,
Danutė Aleksejienė.
Iš SKCA

kandos prie „velnio lašų“. Taigi, ką pagausite mano valdose, t. y. ežere, yra labai sveika
ir naudinga. Žinokite, kad žuvis labai sveika, žuvų ikrai-prabanga, grožis ir potencija.
Tai vaistas pavargusiems vyrams prikelti. Mieli svečiai, linkiu jums gero vakaro, gero
kaimyno, šalto alaus. Linkiu , kad jus visada mylėtų ir lydėtų tik gražios merginos ir
moterys, būkite mylimi ir patys mylėkite. Jeigu pasirodys, kad šį vakarą pakilnojote per
daug taurelių, tai aš perpilsiu šaltu Dviragio vandeniu arba atiduosiu įdūkusių undinėlių
draugijon, kurios Jus pamalonins dar nematytomis karštomis glamonėmis.“
Pagerbiami žuvusieji Dviragio ežere. Dėl to Dviragis išplukdo į ežerą arba
vainikėlius, arba degantį vainiką, arba laivelius ir pan. Kiekvienais metais kitaip.
Vyksta koncertai, įvairūs konkursai, smagios užduotys, minklės ir mįslės meškeriojimo tema
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„Žvejo diena“.
Piešinių ant asfalto
konkursas. 2008 m.
Iš SKCA

„Žvejo diena“. Salų
tinklinio komanda.
Iš kairės: Nerijus
Matiukas, Mantas
Klebonas, Giedrius
Tamošiūnas,
Žydrūnas Žiukys,
Eimantas Gavėnas,
Eimantas Turskis.
2008 m. Iš SKCA

Nuo 2004 m. rugpjūčio pirmą dekadą Salų dvare vyksta Asociacijos Academia grammaticorum Salensis organizuojamos tarptautinės baltistų konferencijos,
kurių metu nuo 2006 m. vyksta Muzikos festivaliai. Šiuose festivaliuose koncertavo: Kauno styginių kvartetas, M. K. Čiurlionio kvartetas, Baltijos gitaristų kvartetas,
YAMAHA mokyklos grupė, akordeonistų CHIL trio, Europos gitaristų gupė Luz de
luna, Džentelmenų duetas – Vilhelmas Čepinskis (smuikas) ir Sergej Krinicin (gitara),
Chris Rubens (gitara) ir Saulius Petreikis (pučiamieji), sakralinės muzikos atlikėjai
Skaidra Jančaitė, Renata Marcinkutė (Lesveur), Andrius Radziukynas, Virgilijus Noreika ir Jovita Vaškevičiūtė bei instrumentinis trio: P. Jaraminas, J. Cechanovičius,
Z. Žukas, Vilniaus Paršiuko Ikaro lėlių teatras (Nijolė ir Vitalijus Mazūros), rodė
spektaklius vaikams: Šeivamedžio močiutė, Sniego karalienė, Raudonkepuraitė, Mergaitė,
kuri norėjo būti viena.
2010 m. spalio 2 d. vyko Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos Liepaitės
kolektyvo koncertas.
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Nuo 2011 m. kasmet vyksta Kauno tautinės kultūros centro folkloro
ansamblio Ratilėlis vasaros stovyklos
ir koncertai.
2010 m. gruodžio 28 d. parodytas Rokiškio jaunimo teatro sukurtas
rež. Justino Krisiūno filmas Dangus
neturi išrinktųjų, filmuotas Salų dvare.
2012 m. gegužės 25 d. koncertavo
Vilniaus klarnetai. Atlikėjai: Edvardas
Kulevičius, Vidmantas Riškus, Dainius
Verbickas, Laurynas Čekelis. Programoje skambėjo įvairaus žanro bei įvairių
epochų kūriniai.
2012 m. rugsėjo 11 d. vyko
rež. Valentino Masalskio dainos ir ritmo
spektaklis Gaidos. Jis buvo parodytas
Tarptautinio menininkų simpoziumo
View-Equinox 2012 atidarymo proga.
Nauja tradicija Salose – per Kalėdas puošti
Nuo 2008 metų vyksta paraspar namus ir butų langus. Papuoštas Augenijos
nių stovyklos bei respublikiniai ir tarp- Ruželienės ir Sigito Levaškevičiaus buto langas.
tautiniai čempionatai. Jų metu orga- Iš SKCA
nizuojamos parodomosios programos.
Nuo 2009 metų – Dailės akademijos studentų plenerai ir tapybos darbų
parodos.
Renkamos gražiausios sodybos. Visada gražiai tvarkosi: Danielė Mažylienė,
Zina ir Žirdemantas Kurpiai, Augenija Ruželienė ir Sigitas Levaškevičius, Inga ir
Kęstutis Tervydžiai, Aldona Zenkovienė, Virgis Kaušakys ir Virginija Marcinkevičienė, Laimutė ir Jonas Vilimavičiai, Stasys ir Birutė Lapeliai, Irena Motiejūnienė,
Audronė ir Algirdas Repšiai ir kt. Bendruomenė dėkinga saliečiams už gražiai

Užgavėnės Salose.
Iš kairės:
Kanapinis (Danguolė
Jakubonienė) ir
Lašininis (Rasa
Kalnietienė). 2008 m.
Iš SKCA
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Užgavėnių šventės
aktyvistai prie Morės.
Iš kairės: Donatas
Vilimas, Steponas
Stukas, Augenija
Ruželienė, Jonas
Gavėnas. Iš SKCA

Danutė Aleksejienė
vaišina Užgavėnių
blynais. 2008 m.
Iš SKCA

papuošiamus savo namus Kalėdinėms šventėms. Visada originaliai savo aplinką
išpuošia Augenija Ruželienė ir Sigitas Levaškevičius.
Saliečiai mėgsta keliauti po Lietuvą. Aplankėme: Anykščių, Molėtų, Biržų,
Rokiškio rajonų įžymias vietas, Valdovų rūmus, Europos parką, Kryžių kalną,
Ke»navę, Merkínės piramidę, Lietuvos Respublikos Seimą, Gr¾to parką, Ba÷skę,
Rùndalę, Rýgą ir kt.
Kiekvienais metais vykstame į Teatrų festivalį Vaidiname žemdirbiams ir
pažiūrime bent po 2 spektaklius. Organizuojame tvarkymosi talkas. Dalyvaujame
akcijoje Darom. Salų kaimo bendruomenė dalyvauja tradicinėje seniūnijos šventėje
Kuc kuc Kamajuos. Joje verdame žuvienę, savo darbus pristato saliečiai amatininkai:
Lina Šepkienė, tautodailininkės Augenija Ruželienė, Irina Kalnietienė. Su keramikos
gaminiais mugėse dalyvauja keramikas, individualios įmonės „Violė“ savininkas
tautodailininkas Igoris Kavalevskis.
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Sekminės. Deimantas Garjunovas (pirmas iš dešinės) dalyvauja žaidimo „Baimės faktorius“
rungtyje: geria žalius kiaušinius. Žiūrovai (iš kairės): Marius Tumonis, Eimantas Gavėnas,
Rimvydas Garjunovas, Vaida Kepalaitė, Inga Mažylytė, Eglė Kalnietytė, Inga Strumskytė.
Iš SKCA

Pavasario talka „Darom“ Salose. Iš SKCA
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Salietės „Kuc kuc
Kamajuos“ šventėje.
Iš kairės: Dviragienė
(Danguolė
Jakubonienė) ir
Danutė Kancevičienė.
Iš SKCA

Bendruomenė dalyvauja projektinėje veikloje. Vykdė Valstybės paramos kaimo
bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti fondo finansuotus 2 projektus
Salų kaimo bendruomenės namų kūrimas 2006 ir 2008 m., Rokiškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų fondo finansuotus 7 projektus Žvejo sala bei
Rokiškio rajono jaunimo iniciatyvų fondo finansuotus 6 projektus.
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Aukštakalnių kultūros centras
Esmiralda Smalstienė
Senieji Aukštakalnių
kultūros namai.
A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 22

Įstaiga buvo įkurta 1964 m. Pirmoji kultūros namų
direktorė buvo Genė Raščiuvienė (Narbutaitė). Kultūros namuose veikė suaugusiųjų dramos kolektyvas, vaikų dramos kolektyvas, skaitovai, buvo organizuojamos
tiems laikams atitinkamos šventės.
1970 m. į kultūros namus atėjo dirbti Genovaitė Saulienė. Ji sutelkė moteris
į etnografinį ansamblį, buvo pradėti demonstruoti kino filmai, rengiamos įvairios
vakaronės.
1978 m. dirbti meno vadove atėjau aš – Esmiralda Smalstienė (Vaičionytė).
Subūriau moterų ir vyrų vokalinius ansamblius, vaikų estradinį ansamblį, merginų
tautinių šokių kolektyvą, kaimo kapelą. Nuo 1978 m.
dirbome su Genovaite Sauliene. 1988 m. ji išėjo į užtarnautą poilsį. Tada atėjo dirbti Laima Kirdeikytė, ji
dirbo dvejus metus. 1990 m. į kultūros namus atėjo
dirbti meno vadove Auksė Mačionienė (Saulytė).
Nuo 1990 m. dirbau kultūros namų direktore.
Kultūros namuose buvo organizuojamos šventės (Artojų, Ganiavos, Derliaus pabaigtuvių šventė ir kt.).
1994 m. Auksė Mačionienė išsikėlė gyventi ir dirbti
į Vilnių.
Nuo 1994 m. dirbau viena. Rengėme įvairias
šventes, vakarones, koncertus, jaunimo diskotekas,
susitikimus.
2009 m. kultūros namai perkelti į buvusį vaikų
darželio pastatą – suremontuotą, erdvų, jaukų, šil- Aukštakalnių kultūros centro
tą, dabar vadinamą Kultūros centru. Kultūros centre administratorė Esmiralda
vyksta Užgavėnių šventė, Atvelykio šventė vaikams, Smalstienė. A. Petrašiūno
Motinos dienos minėjimas, vaikų šventės, piešinių nuotr. 2012 06 22
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Aukštakalnių kultūros namų vaikų estradinis ansamblis. Iš kairės: 1-oje eilėje – Loreta
Aleksiejūtė, Virginijus Vaičionis, Rasa Žilinskaitė; 2-oje eilėje – Gintaras Baraišis, Jūratė
Baraišytė, meno vadovė Esmiralda Smalstienė (Vaičionytė), Rita Žilinskaitė, Ričardas Juška.
1982 m. Iš Aukštakalnių kultūros centro archyvo (toliau – AKCA)

Koncertuoja Aukštakalnių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis. Iš kairės: Gražina
Kuosienė, Stasė Giriūnienė, Janina Baraišienė, Genė Mikėnaitė, Zosė Jasinevičienė, Nijolė
Kirlienė, Rita Kriukelienė, vadovė Esmiralda Smalstienė (Vaičionytė). Apie 1980 m. Iš AKCA
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Aukštakalnių
darželinukai šoka
„Ančiukų šokį“.
1984 m.

Ganiavos šventė. Su akordeonu E. Smalstienė (Vaičionytė). 1984 m. Iš AKCA

konkursai, stovyklos prie ežero, Naujųjų metų sutikimas, Trijų Karalių šventė ir
kt. Kultūros centre koncertavo: Armonikos ansamblis, Nerija, Egidijus Sipavičius,
Ona Valiukevičiūtė, Laima Žemaitytė, Broliai Aliukai ir Sesutė, Laimutis Purvinis,
Sadūnai, Patruliai, Vitalija Katunskytė su dukra Monika, Paulius Stalionis, Maskvos
čigonų ansamblis ir kt.
Taip pat nemažai koncertų surengia ir vietos kultūros centras. Pasikviečiami
ir rajono bei aplinkinių rajonų saviveiklininkai.
Tradiciniu renginiu tapo šventė Vakaruškos. Į šventę suvažiuoja Kamajų seniūnijos meno saviveiklos kolektyvai ir svečiai iš kitų rajonų. Kultūros centre dabar
veikia šie kolektyvai: kaimo kapela Barškutis, vaikų koncertinė grupė, suaugusiųjų
estradinė grupė. Kaimo kapela Barškutis, gastroliuoja po rajoną ir Lietuvą, yra
koncertavusi ir Latvijoje. Kultūros centras puikiai bendradarbiauja su biblioteka
ir kaimo bendruomene.
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„Naujo gyvenimo“ kolūkio kombainininkų palydėtuvės. Iš kairės: kombainininkai Pranas
Lapinskas, Antanas Repšys, Arvydas Širvys, Julius Matuzonis, „Naujo gyvenimo“ kolūkio
pirmininkas Vidmantas Kanopa, pirmininko pavaduotoja Janina Baraišienė, dispečerė Rita
Žilinskaitė, agronomas Juozas Derbutas, inžinierius mechanikas Gintautas Pipinys. 1984 m.
Iš AKCA

Aukštakalnių kultūros namų kaimo kapela. Pirmame plane iš kairės: Auksė Mačionienė,
Jonas Trambavičius, vadovė Esmiralda Smalstienė, Ilona Vaitkevičiūtė, Aida Kriukelytė,
Alvydas Gasiūnas, Rasa Žilinskaitė. 1989 m. Iš AKCA
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Buvusio „Naujo gyvenimo“ kolūkio specialistų susitikimas. Centre stovi Kamajų seniūnas
Vytautas Vilys. 2000 m. Iš AKCA

Aukštakalnių kultūros centro kaimo kapela „Barškutis“ su svečiais. Iš kairės: 1-oje eilėje –
Robertas Girgždys, Jolita Kvedarienė, Jonas Trambavičius, Visvaldas Baranauskas, Karolis
Pratkus; 2-oje eilėje – Rita Kvedarienė, Regina Bekintienė, buvęs „Naujo gyvenimo“ kolūkio
pirmininkas Vidmantas Kanopa, Kamajų seniūnas Vytautas Vilys, Aukštakalnių kultūros centro
administratorė Esmiralda Smalstienė, Sigita Gasiūnienė. 2003 m. Iš AKCA
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Aukštakalnių kultūros centro kaimo kapela „Barškutis“. Iš kairės: Jonas Trambavičius, Albertas
Gudelis, vadovė Esmiralda Smalstienė, Robertas Girgždys, Jolita Kvedarienė, Sigita Gasiūnienė,
Eglė Gudelienė. 2003 m. Iš AKCA

Aukštakalnių kultūros centro kaimo kapela „Barškutis“. Iš kairės: Giedrius Mažeika,
Rita Kvedarienė, Jolita Kvedarienė, Sigita Gasiūnienė, Rita Kaupienė, Robertas Girgždys,
Antanas Mikalauskas. E. Smalstienės nuotr. 2009 m. Iš AKCA
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Sutinkami Naujieji metai. 2005 m. Iš AKCA

Užgavėnės. Lašininis (Visvaldas Baranauskas) tarškina puodus,
nori daugiau prisivalgyti, kad lengviau būtų kovoti su Kanapiniu.
E. Smalstienės nuotr. Iš AKCA
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Užgavėnių kaukės. Iš kairės: Audra Juknaitė, Barbora Stiraitė, Loreta Baranauskienė, Esmiralda
Smalstienė. Iš AKCA

Motinos diena. Mamytes sveikina (iš kairės): 1-oje eilėje – Simona Vaičionytė, Aina Jasiūnaitė,
Žemyna Vaičionytė, Agnė Stirbytė; 2-oje eilėje – Inga Stirbytė, Audra Juknaitė. su akordeonu
E. Smalstienė. Iš AKCA
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Aukštakalnių kultūros
centro šokių kolektyvo
„Šypsenėlė“ šokėjos.
Iš kairės: Milda
Baltrukėnaitė, Ieva
Jasiūnaitė, Monika
Kvedaraitė.
E. Smalstienės nuotr.
2009 m. Iš AKCA

Vasaros palydėtuvės „Sudie, žaliaskare“. Kairėje – E. Smalstienė, ant tiltelio stovi (iš kairės):
plausto kapitonas Vytautas Smalstys, Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. 2010 m. Iš AKCA
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Aukštakalnių kultūros
centro scena parengta
jau tradiciniu
tapusiam renginiui
„Vakaruškos“.
Iš kairės: Aukštakalnių
vyresn.
bibliotekininkė
Genė Mikėnaitė,
Aukštakalnių kultūros
centro administratorė
E. Smalstienė.
2012 m.

Kvietimo į kaimo kapelų
varžytuvių šventę „Vakaruškos“
faksimilė
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Renginį „Vakaruškos“
veda Nerijus ir Jūra
Juknai. E. Smalstienės
nuotr. 2010 m.

Aukštakalnių kultūros centro kaimo kapela „Barškutis“ groja pirmajame „Vakaruškų“ renginyje.
Iš kairės: Rita Kvedarienė, Robertas Girgždys, Karolis Pratkus, Rita Kaupienė, Visvaldas
Baranauskas, Sigita Gasiūnienė, Jolita Kvedarienė, Giedrius Mažeika, E. Smalstienė. 2010 m.
Iš AKCA
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Kazio Šešelgio memorialinės sodybos
etnografijos muziejus
Kazimieras Šešelgis
Prof. habil dr. Kazio
Šešelgio (1915–1998)
tėviškė Žeimių kaime.
Restauruotas
gyvenamasis namas.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 14

Profesorius Kazys Šešelgis (1915–1998), dirbdamas Kauno politechnikos institute, o vėliau Vilniaus inžineriniame statybos institute, daug dešimtmečių tyrinėjo
lietuvių liaudies architektūrą, organizavo ekspedicijas į etnografinius kaimus. XX a.
7-ajame dešimtmetyje, prasidėjus masiniam kaimo sodybų griovimui ir gyventojų
perkėlimui į gyvenvietes, šis procesas neaplenkė ir Kamajÿ apylinkės bei profesoriaus gimtojo Že¤mių kaimo. Žmonės, krausdydamiesi į naujus namus, dažniausiai
palikdavo gimtosiose sodybose nuo seno buvusius ir anksčiau buityje naudotus
namų apyvokos reikmenis. Tai matydamas Kazys Šešelgis, padedamas savo sūnų
Kazimiero ir Algimanto, lankė kaimynines sodybas ir rinko senovinius padargus,
įrankius bei buities daiktus. Jie norėjo surinkti ne kuo daugiau daiktų, bet kuo
įvairesnių, atspindinčių įvairius buities ir žemės ūkio veiklos procesus. Pirmieji
muziejaus eksponatai yra profesoriaus tėvų ir senelių buityje naudoti reikmenys.
Paminėsiu buvusioje klėtyje įrengtame muziejuje esančius daiktus ir kam jie
buvo naudojami. Čia yra žemdirbystės įrankių ir padargų. Štai senovinis medinis
arklas, turintis tik metalinį noragą. Tokie arklai buvo naudojami kaime prieš atsirandant ištiso metalo arklams. Yra kitas didelis, dviem arkliais traukiamas plūgas
velėnai plėšti. Daugelis įrankių linams apdirbti – linų stiebelių laužymo staklės,
kultuvė linų sėkloms (sėmenims) nudaužyti, įvairaus tankumo šukos linams šukuoti.
Muziejuje yra įvairių iš šiaudų pintų daiktų – tai sėtuvė, šiaudiniai kubilai
(bamblės) grūdams bei įvairaus dydžio ir formų šiaudiniai indai maisto atsargoms laikyti. Kampe stovi veikiančios rankinės girnos. Tokios girnos stovėdavo
kiekvienoj sodyboj ir prireikus šeimininkė susimaldavo grūdų košei ar pyragui.
Iš tešlos suformuotą duonos ar pyrago kepalą į duonkepį pašaudavo padėję ant
ližės. Prie sienos sustatytos įvairios geldos. Kiekviena su sava paskirtim – didžiausia mėsai sūdyti, kitos praustis, tešlai minkyti ar kukulienei (zacirkai) daryti.
Iš medžio išskobta piesta buvo naudojama taukams grūsti, kita – sviestui mušti,
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Memorialinės lentos ant restauruoto namo.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 14

Prof. habil. dr. K. Šešelgio
memorialinės sodybos etnografijos
muziejus (toliau – MSEM).
Medinis arklas, staliaus įrankiai,
žvangučiai, lygintuvai, žirklės avims
kirpti ir kt. A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 14
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MSEM. Šiaudiniai kubilai (bamblės).
A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 14

specialus išskobtas iš beržo medinis indas virtai dervai ratams tepti laikyti. Taip
pat iš ištisinio medžio išskobtas 2,8–3 litrų indas – gorčius, XIX a. ir anksčiau
naudotas tūrio matas.
Ant pakylos sustatytos įvairios puodynės. Vienos, molinės, maistui laikyti,
kitos į apačią siaurėjančios formos – puodai maistui virti ir troškinti. Tokių puodų
yra ir iš ketaus (špižinių). Yra specialus įrankis su ilga rankena puodams suimti ir
į iškūrentą krosnį įkišti. Sūriui suspausti naudotas specialus sūrio slėgtuvas. Maistą
ir daiktus sverdavo svarstyklėmis su svarsčiais, o anksčiau, ypač didesnius daiktus, – bezmėnu. Daug įvairaus dydžio kubiliukų, skirtų maistui, skysčiams laikyti.
Didžiausias eksponatas – tai XIX a. ir vėlesnių laikų audimo staklės. Jomis
ausdavo lovatieses, staltieses, juostas, audinius drabužiams. Verpalus dažydavo
augaliniais dažais: mėlyna – vyšnių lapais, raudona – rugiagėlių galvutėmis, žalia
– obelų žieve ir pan. Lininius ar vilnonius siūlus suverpdavo rateliu. Verpti, austi
pradėdavo paauglės mergaitės ir kraudavo audinius į kraičio skrynias. Yra ne
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MSEM. Geldos, kraičkubilis. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 14

MSEM. Moliniai, ketaus (špižiniai), mediniai

MSEM. Audimo staklės. A. Petrašiūno nuotr.

indai. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 04

2012 07 14
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MSEM. Prof. K. Šešelgio anūkas Ąžuolas

MSEM. Nukryžiuotasis. Prof. K. Šešelgio

Šešelgis su senelio nešiota iš karnų pinta

sukurta skulptūra. A. Petrašiūno nuotr.

mokykline kuprine. A. Petrašiūno nuotr.

2012 07 14

2012 07 14

tik kelios XIX a. kraitinės skrynios, bet ir kraičkubilis – kraičio skrynių pirmtakas.
Į tokius kraičkubilius kraitį mergelės kraudavo XVIII a. Ant sienos kabo raižyta
rankšluostinė.
Skalbdami storesnius drabužius daužydavo kultuve, o išskalbtus lygindavo
ant krosnies įkaitinamu lygintuvu. Vėliau atsirado angliniai lygintuvai – į jų vidų
pridėdavo žėruojančių anglių iš krosnies, jos ir įkaitindavo lygintuvą. Atsimenu,
kad tokiu lygintuvu pas mus kaime dar lygindavo XX a. 7-ajame dešimtmetyje
prieš įvedant elektrą į kaimo sodybas. Lininius audinius lygindavo suvynioję
juos ant pailgo medinio ridinio (kočėlo) ir jį kočiodami specialia rantuota lenta
(kultuve, rumbe).
Ant sienos kabo grifelinė lentelė, ant kurios skaičius ir raides rašė pats Kazys Šešelgis XX a. trečiajame dešimtmetyje pradinėje mokykloje. Knygas eidamas
į mokyklą susidėdavo į iš karnų pintą stačiakampę kuprinę.
Kabo žvangučiai, kuriuos arkliui ant kaklo užmaudavo piršlys, važiuodamas
pas jaunosios tėvus.
Įvairiems darbams palengvinti naudoti įrankiai. Tai specialios žirklės avims
kirpti, staliaus įrankiai: obliai, pjūklai, matuokliai, kaltai, didelis dvirankis pjūklas lentoms iš rąstų pjauti. Kaltas arklio kanopoms gremžti, batsiuvio kėdutė ir
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Prie prof. K. Šešelgio memorialinės sodybos etnografijos muziejaus. Iš kairės: profesoriaus sūnus
Algimantas su savo sūnumi Ąžuolu, profesoriaus sūnus Kazimieras, Kazimiero duktė Marija,
„Kamajų“ monografijos autoriai Venantas Mačiekus ir Albinas Eigminas bei trys keturkojai
memorialinės sodybos sargybiniai. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 14

kurpalis batams siūti, specialus įrankis šiaudų ant jais dengiamo stogo paviršiaus
galams sulyginti, spaustuvas kailiams suspausti siuvant kailinius, įrankis virvėms
vyti. Yra ir kalvio dumplės orui į žaizdrą pūsti, kad geležis jame geriau įkaistų.
Specialus prietaisas padėdavo pačiam nusimauti aulinius batus. Ilgais aulais odiniai batai neturėdavo užsegimų, aptempdavo koją ir vienam juos nusiauti
būdavo sunku. Įkišęs batą į tą prietaisą, tai lengvai ir pats galėdavai padaryti.
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Kamajai 1933–1939 metais
Ona Varškevičienė (Paunksnytė)

Kamajų miestelio panorama pirmosios nepriklausomybės metais. Iš Rokiškio krašto muziejaus
fondų (toliau – RKM)

Kamajai̇̃ – buvęs valsčiaus miestelis, priklausantis Rõkiškio apskričiai. Svėdasa¤ taip pat seniau priklausė Rokiškio apskričiai.
Pro Kåmajus tekanti Šetekšnõs upė buvo vietomis gili (buvo sietuvų) ir labai
žuvinga. Prie arkinio tilto į Rokiškio pusę pasroviui buvusioje sietuvoje maudydavo arklius. Po melioracijos iš gražios upės liko tik griovys.
1933 m. Kamajuosê buvo apie 130 gyvenamųjų namų. Daug trobų sudegė
per Antrąjį pasaulinį karą. Kamajÿ miestelyje gyveno daugiausia žydai. Kaimuose
gyveno lietuviai ūkininkai, vertėsi žemės ūkio darbais. Kiek atsimenu, rusų visame
valsčiuje buvo tik gal kokie 4–5 kiemai. Kamajų bažnyčia Šv. Kazimiero vardu
ir dabar ta pati, tik bokštai buvo aukšti ir smailūs. Ketinta juos atstatyti, tačiau
ekonominiai sunkumai sutrukdė šiuos darbus. Daug metų Kamajuose klebonu
buvo Kriščiūnas, kunigai Lapinskas, Stajušaitis-Stasaitis. Kamajų parapijos gyventojai buvo labai religingi. Sekmadieniais bažnyčia buvo pilna, vykdavo iškilmingos
procesijos. Eidavo į bažnyčią šeimos su vaikais, visi mokiniai ir mokytojai.
Miestelyje buvo žydų sinagoga, vadinama iškala, medinė, aukšta, su balkonu
melstis moterims. Žydų iškaloje vyrai ir moterys meldžiasi atskirai, moterys stebi
pamaldas tik būdamos balkone. Miestelyje gyveno ir žydų rabinas su žmona.
Strazdelio gatvėje, prie tilto buvo žydų pirtis. Pirtyje buvo įrengta išcementuota
duobė, vadinama mikla. Jei žydė išteka, ją išprausia mikloje prieš vestuves. Galėjo
eiti į pirtį ir lietuviai, tik reikėjo užsimokėti. Žydai ir lietuviai gerai sutardavo,
niekas nesimušė nei vogė vieni iš kitų.
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Buvęs arkinis tiltas per Šetekšną. 1934 09 08. Iš Donato Daniūno archyvo

Šiame sklypelyje netoli Šetekšnos stovėjo Kamajų sinagoga. Aloyzo Petrašiūno nuotr. 2012 07 12

Kamajų „vartai“
iš aikštės pusės.
XVIII a. antroji pusė.
Iš Kamajų A. Strazdo
gimnazijos archyvo
(toliau – KSGA)
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Ir dabar stovi du akmeniniai namai, vienas
buvo Radzevičiaus, kurį vadino Laučuoju1, o kitas
Didžgalvio. Šie namai vienas prieš kitą sudarė, kaip
seniau sakydavo, vartus į pasaulį. Per Kamajus ėjo
kelias į kitus miestus, todėl Kamajuose buvo gerai
išplėtota prekyba.
Kamajuose buvo pradinė mokykla iki 6-ių klasių,
o žydų iki 4-rių klasių, į 5-tą ar 6-tą klasę žydų vaikai
ėjo į lietuvių mokyklą. Žydų mokytojas buvo Jankelis
Charitas, lietuvių – Klemerauskienė (Makuškaitė), Varneckienė ir Varneckas, Petrulienė, Buitvilienė, V. Šukaitis, Blusienė ir Blusius (vėliau pasikeitę pavardę į
Gerbenius). Mokyklos vedėjas buvo Leonas Suvaizdis.
Pradinė mokykla iki 4 skyrių buvo Kamajºliuose. Petras Samas (1902–1942)
Mokytojas Žinka. Krýlių kaime mokytojavo Kišūnas. iš Rudžių kaimo, Kamajų
Patíltėje – 4 klasės, mokytoja Mirskienė. Pradinė mo- viršaitis 1922–1940 metais.
kykla buvo Kúosių kaime, Babrauskienės name, pas- Mirė lageryje. Šeima buvo
kui – Zaukienės. Salosê buvo pradinė ir žemės ūkio ištremta. Iš Kamajų seniūnijos
mokykla, Totõriškių kaime – pradinė mokykla iki archyvo (toliau – KSA)
4 skyrių, Duõkiškyje – pradinė mokykla.
Labai geras gydytojas buvo žydas Ginsbergas, artimai bendravo su klebonu
Kriščiūnu. Veterinarijos gydytojas buvo Petrulis. Valsčiaus viršaitis – Petras Samas
iš Rùdžių, sekretorius – Petrulis iš Kra÷pių, dar seniau – iždininkas Lašas iš Čižÿ,
raštvedys – Kepalas. Valsčiuje dar dirbo Vitalijus Baltrūnas iš Nemeni¿nų. Buvo ir
vaistinė, savininkas Indrašius. Kamajuose gyveno matininkas Sirvydis, agronomas
Rimkus, policijos nuovados viršininkas Šležys, vachmistras Steiblus, pienininkas Petryla.
Prie kelio buvo pieninė aukštu kaminu. Čia separavo pieną, suko sviestą,
parduodavo pasukas. Dar 1934 m. rankomis sukdavo statinę, kol susimušdavo
sviestas. Mano tėvelis suko daug kartų, už tai sumokėdavo.
Žliubo name buvo bankas, kuriame buhalteriu dirbo Butvylas, vedėju –
Baltakis, o jam mirus – Vilys iš Krýlių.
Kamajų pieninė.
Apie 1936 m. Iš KSA

1

Laučasis – medžioklės
prievaizdas. Vyr. red.
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Šiaulių organizacijos kuopos vadas buvo J. Kvedaras, o viso valsčiaus –
mokytojas L. Suvaizdis. Kas vadovavo
jaunalietuviams – nežinau. Skautų buvo
nedaug, jiems vadovavo mokytoja Varneckienė.
Tretininkai net turėjo savo vėliavą bažnyčioj, kurią nešdavo per procesiją rudomis suknelėmis pasipuošusios
tretininkės.
Angelaičiams vadovavo kunigai,
tai buvo gausiausia organizacija.
Kamajuose buvo dvi salės, viena – parapijos, ir dabar dar yra, kita –
J. Baltuškos. Jose buvo rengiami vakarėliai, kartais jie būdavo net vienu
metu abiejose salėse.
Dvarai buvo net keli: Kamajų –
Bimbos, Gùdiškio – Masiulio, Petrõšiškio – Putrimo, Kamajėlių – Indriūno.
Trys malūnai: vienas Bimbos –
kitoj dvaro pusėj, Čypo – tuojau už
kapų važiuojant į J¿žintus, vėjinis Pa- Kamajų pieninėje. Pirmoji iš dešinės –
varotniko – netoli jų namų, be to, pienininkė Vilienė. Apie 1936 m. Iš KSA
Pavarotnikas veldavo milus.
Valsčiaus kieme buvo daboklė (turma), už nusikaltimus turėjo atlikti bausmę
vietoje.
Buvo 42 prekybos taškai. Kadangi Kamajuose gyveno daug žydų, prekyba
buvo daugiau išsivysčiusi negu kur nors kitur.
Turgūs vykdavo trečiadieniais. Juose būdavo visokių prekių: silkių, grūdų,
bandelių (bulkų), riestainių (baronkų), sviesto, sūrio, kiaušinių, molinių indų (palyvos), puodų. Iš Svėdasų atveždavo ledų (marožino). Buvęs arklių turgus dabar
užstatytas Algio Šinkūno, Vyto Petkūno ir P. Braukylos trobomis. Ten parduodavo
arklius, paršus, avis, paukščius.
Atvažiuodavo čigonų, jie parduodavo arklius arba mainydavo su ūkininkais.
Žinoma, visi sakydavo, kad čigonai apgaus.
Žydas Garas vertėsi grūdų prekyba: supirkdavo kaimuose grūdus, o paskui
veždavo į kepyklas ir parduodavo. Žydai Zilberai taip pat vertėsi grūdų prekyba.
Turėjo didelį sandėlį, supirkdavo didelius kiekius ir paskui parduodavo.
J. Verbiejienės smulkių prekių parduotuvėje (krautuvėje) būdavo visko: saldainių, cukraus, muilo, miltelių, kojinių, įvairių segių, smeigtukų (spilkų), siūlų
ir visko kasdieniniam darbui. Kamajų kooperatyvo krautuvė irgi turėjo smulkių
prekių, prekiavo druska, žibalu iš kiemo pusės. Vedėjas – Petras Vizbaras.
Buvo dvi riestainių parduotuvės (baronkinės): Gaidžio – Baltuškos name ir
netoli bažnyčios – Karvelio. Visi juokaudavo – kuris kurį nukapos, konkurencija
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egzistavo. Bandelių (bulkų) dar kepdavo ir parduodavo špitolėje vadinamoji
Didžioji Ona.
Diržio geležies krautuvėje buvo
vinių, dildžių, kabliukų, pasagų, ratlankiams apkaustų (šynų). Žydo Toderečkio
geležies gaminių krautuvė irgi buvo
didelė, net ir dviračių galėjai įsigyti.
Tai buvo didelė prabanga, galima buvo
išsimokėtinai, tik liudytojas turėjo vekselį pažiruoti, t. y. laiduoti savo parašu.
Žydas, vadinamas Puskiauliu, turėjo avalynės krautuvę. Jis samdydavo batsiuvius (šiaučius), kurie siūdavo
aulinius batus (čebatus). Ten būdavo
visokių batų, bet visi sakydavo, kad
pas jį brangiau.
Apie verslus tada niekas nekalbėjo – pirkdavo, parduodavo ar kokį
amatą mokantys pagamindavo, bet
verslais to niekas nevadino.
Žydė, vadinama Vailokine, samdė
lietuves, vėlė veltinius (vailokus) ir juos
pardavinėjo ar mainė į vilnas.
Kamajų smulkaus kredito draugijos vadovai:
Žydė Erelienė suplėšydavo sėdi – J. Vilys ir Juozas Bimba, stovi –
plunksnas, darydavo pagalves (paduš- buhalteris Butvilas ir pienininkas Petryla.
kas), patalus (duknas) ir parduodavo.
Apie 1937 m.
Žydė Agurkienė turėjo inspektą
(kelis langus), anksti turėdavo agurkų, kam reikia, parduodavo.
Žydė Golda turėjo vilnų karšyklą.
Žydai Amdūras ir Degučiokas nuomodavo sodus kaimuose ir veždavo
obuolius parduoti ir namie pas juos buvo galima nusipirkti.
Žydė Karabelnikienė mezgė mašina įvairias kojines ir parduodavo. Žydė,
vadinama Netikusia, taip pat mezgė.
Drabužius siuvo keletas siuvėjų. Žydo Enarkos žentas siuvo vyriškus drabužius, o žydė Rifa – moteriškus. Daug siuvėjų buvo ir lietuvių: Marijona Bučiūtė,
Saladžiuvienė, Smalstytė, Smalstienė.
Buvo dvi kalvės: Latvėnų ir Džiugelių, abiejose kaustė arklius, vežimus, ratus.
Batsiuviai: Krajauskas, žydas Silevičius, Jonas Davolis.
Žydai, vadinami Utela, turėjo arbatinę. Tai buvo dviejų aukštų namas. Kai
atvažiuodavo cirkas, pas juos miegodavo artistai, valgydavo atvažiavę žydai –
turgaus prekiautojai (turgaucai).
Žydas kailiadirbys (Garborius – taip jį vadino) supirkdavo odas ir jas išdirbdavo.
Kitas žydas kalkių degėjas (Vopnininkas) degdavo kalkes (vopną) ir parduodavo.
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Prekymetis (kermošius) Kamajuose. Antrajame plane matyti prekiautojų palapinės. Apie 1938 m.
Iš KSGA

Skerdykla buvo netoli žydų kapelių Prano Makutėno žemėje. Ten skersdavo
gyvulius žydas mėsininkas, vadinamas Riezniku, mėsos krautuvėms, kurias turėjo žydai.
Mielių buvo galima nusipirkti tik pas rabiną, jokioj parduotuvėj jų nebuvo, nes žydams negalima iš kitur, jie
laikėsi košero – Talmudo nustatytų
maisto taisyklių.
Narkevičienė, knygnešio K. Narkevičiaus žmona, vadinama Škapliernike, pardavinėdavo škaplierius, maldaknyges, kryželius, rožinius (rožančius),
šventus paveikslėlius ir visko, ko reikia
katalikui, turgaus dieną (trečiadienį)
turguje, sekmadienį – prie bažnyčios.
Per Šv. Jono ir Šv. Kazimiero
atlaidus vykdavo prekymečiai (kermošiai). Atlaidai būdavo tą dieną, kuri
pagal datą priderėjo, o ne sekmadienį,
kaip dabar perkelia. Į prekymetį (kermošių) prekeiviai suvažiuodavo prieš
tris dienas, priveždavo ratų, lankų,
lengvų, gražių vežimų su lingynėmis
(lineikų), važių ir visokių kitokių prekių: molinių indų (palyvos), kepurių,
skrybėlių, saldainių, sausainių (piernykų), riestainių (baronkų), ledų (marožino). Elgeta (ubagas) Kamajų kermošiuje. 1938 m.
Nebuvo galima nė praeiti, o vežimais Iš KSGA
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Patiltės kaimo jaunalietuvių kuopelės nariai prie paminklo poetui A. Strazdui. 1935 m.
RKM–16366

užstatydavo visus kiemus ir laukus. Žmonės suvažiuodavo iš kelių parapijų ir
miestelių. Tuo pasinaudodami miesto žmonės pastatydavo ramsčius palapinėms
(kazilus) geroje vietoje, o atvažiavę prekeiviai (turgaucai) turėjo sumokėti, kad gautų
geresnę vietą. Į arklių turgų privarydavo gyvulių parduoti: arklių, karvių, avių,
kiaulių ir įvairių paukščių. Atvažiuodavo ir čigonų su arkliais. Čigonai apsistodavo Vilkìliškio miške arba šile. Tada žmonės uždarydavo vištas, kad čigonai
nepavogtų. Jie pardavinėdavo arba mainydavo arklius.
Atvažiuodavo cirkas, būdą pastato. Atveždavo žvėrių: liūtų, kupranugarių,
beždžionių ir dar visokių smulkių gyvūnų. Cirkininkai: žonglieriai, akrobatai,
klounai – per kermošius ir rytojaus dieną per pakermošę rodė vaidinimus kelis
kartus per dieną. Atveždavo karuselę vaikams suptis. Supdavosi ir suaugę. Tik
kad elektros nebūdavo, tai vaikus ir suaugusiuosius samdydavo rato sukti.
Per kermošių vietiniai ir Kamajų parapijos gyventojai kviesdavo gimines
pas save, vaišindavo: darydavo alų svečiams, kepdavo pyragų. Labai tarp savęs
bendravo giminės. Apskritai anksčiau labiau bendravo žmonės. Jei vestuvės ar
laidotuvės, tai sukviesdavo visus, net tolimiausius gimines. Dabar žmonės išėję
iš bažnyčios kuo greičiau skuba namo. Seniau susitikę, būdavo, pabendrauja,
pavaikšto, apsiperka, aplanko kapus, tik tada važiuoja namo. Dabar visi daugiau
savo reikaluose paskendę.
Po kermošiaus miestelis būdavo kaip nusiaubtas: šiukšlių, popierių, arklių
mėšlo, šiaudų, šieno – net baisu, kol nušluoja ir išveža šiukšles.
Antrojo pasaulinio karo metais į Vokietiją darbams buvo išvežti: Juozas
Bagaslauskas, Kazė Čeponytė, Povilas Džiugelis, Kazys Kepalas, Ona Mažeikytė,
Juozas Petrauskas, Ona Stukaitė.
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Mano vaikystės Kamajai
Jolanta Matkevičienė (Narbutytė)

Mano vaikystė prabėgo tarp Kamajÿ žmonių. Gal todėl jie man tokie mieli,
įdomūs ir gražūs. Besileisdama į savo vaikystės šventorių, su didžiausia pagarba
visus juos prisimenu.
Zofijos ir Juozapo Narbučių – mano senelių – namelis stovėjo atokiai nuo
miestelio centro, bet šalia klebonijos ir bažnyčios. Taigi čia, manau, buvo kur kas
didesnis centras. Kiek tik galiu prisiminti, aplinkui visada būdavo pilna žmonių.
Pradedant bažnyčia, šventoriumi ir baigiant mano senelių namais. Buvo keistas
laikas, kai žmonės tarsi ir negalėjo ateiti į bažnyčią, bet jie ėjo... Nors, tiesą sakant, kitokių aš tuomet nė nepažinojau. Visa Kraštinė gatvelė ir kitos, šalia esančios, vedė į bažnyčią, o visi gyventojai vienaip ar kitaip buvo susiję su tarnyste
bažnyčiai. Nedidelio ūgio žmogelis Niaura siuvo kunigams sutanas, Tikutienė,
Rinkevičienė (gaila, bet vardų jau nepamenu) buvo savamokslės siuvėjos, siūdavo
sau, bet jei kas paprašydavo, susiūdavo kokius marškinius ir kitiems. Elenutė
Mikalauskaitė buvo atsidavusi bažnyčiai – patarnaudavo ir altorius puošiant, ir
per adoracijas, buvo labai nuoširdaus būdo, prižiūrėdavo klebono A. Gobio mamos Felicijos ir sesers Zofijos kapą, taip pat šeimininkės Verutės Tuzikaitės kapą,
kuris buvo šalia jos tėvo Jono Mikalausko, o paskui atgulė ir ji pati, žiauriai
nužudyta prašalaičio nusikaltėlio. Prie pat senelių namo buvo „prilipintas“ mažas
vieno kambario namelis, kur gyveno batsiuvys Davolis, o šiam mirus, apsigyveno
Domicelė Jasiūnienė. Pamenu, kartą ji vaidino Senį Šaltį ir man sukėlė įtarimą,
kad to „Senio“ balsas, nosis ir akiniai jau labai panašūs į kaimynės Domicelės.
Paskui ji nusipirko namelį šalia naujųjų Kamajų kapinių ir ten gyveno iki mirties.
O į buvusius jos namus atsikraustė tamsaus gymio moteriškė, kurios niekas kitaip nė nevadino, kaip tik Juodoji Ancė. Ji dirbo Kamajų ligoninėje valytoja. Šalia
gyveno Aldona Ingaunytė, visą gyvenimą patarnavusi bažnyčiai. Ji ir drabužius
mazgojo, juos lygino, ir bažnyčią tvarkė, ir varpais skambino. Jos sesuo Stasė,
apakusi 4 klasėje, išvažiavo mokytis ir gyventi į Vilnių, kur tapo žinoma šaškių
sporto meistre. Už jų namo gyveno mokytojas Bronius Skeirys ir jo sesuo, kurių
aš jau beveik nepamenu, bet gerai žinau kitus tų namų gyventojus Jasiūnus:
Nijolę, Petrą, Arvydą, Remigijų. Buvo gražūs, jauni žmonės, turėjo du sūnus, ir
visų gyvenimas baigėsi tragiškai. Likusi gyva tų namų šeimininkė Nijolė, mano
senelių Narbučių krikšto duktė, kažkur dar gyvena, o namai, likę tušti, merdi.
Dar vienas namelis, kurį prisimenu todėl, kad buvo paskutinis žmonių gyvenamas
namas toje į pakalnę vedančioje gatvelėje. Ten gyveno tokia mažutė, lengvutė
moteriškaitė Aneliutė Juškaitė, tačiau pavarde jos niekas nevadino. Visi žinojo ją
kaip Vaitkūnėlio Aneliutę, mat ji prižiūrėjo ligos patale gulintį dėdę Vaitkūną.
Gerai prisimenu, kaip ji kieme lesindavo vištas, su vištomis ir gyveno. Ir mirė
su jomis. Kažkaip keistai ta gatvelė užsibaigė senelių Narbučių tvartu ir daržine,
kur jie laikė malkas, šieną ir ožkas. Mes jį dar vadindavom gurbu, ten vėliau
tėvai Almantas ir Regina Narbučiai laikydavo karves.
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Taigi nameliai buvo seni, tarytum prisiderinę prie savo gyventojų, o šie –
prie jų. Tačiau juose gyveno ypatinga šviesa. Dabar nebėra tokių veidų, tokių
šviečiančių akių, nebeliko ir išpuoselėtų, lietuviškomis gėlėmis žydinčių darželių,
apdėtų nubaltintais akmenėliais.
Kamajuose seneliai Zofija ir Juozapas Narbučiai apsigyveno apie 1956 metus. Iki tol jie buvo Jūžintÿ krašto žmonės, parsinešę į Kamajus ir tuos keistus
Dvirºžių–Dauli¿nų raganių vardus. Karo ir pokario metai buvo itin pavojingas
laikotarpis šeimai su mažamečiais vaikais. Tie mažamečiai buvo Algimantas ir jo
brolis Almantas Narbutis – mano tėvas. Miškai ir atokios vienkiemių vietos buvo
ideali prieglauda „įvairaus plauko miško broliams“. Tiesą sakant, niekas ten per
daug nespalvino jų skirtingomis spalvomis, nes vienas brolis ėjo už „raudonuosius“, kitas – už „žaliuosius“, o dar koks giminaitis galėjo būti užsilikęs „balto
ir mėlyno“ kraujo palikuonis. Ir visus juos tekdavo priimti. Bet kai brolis nušovė
brolį – tapo nesaugu pasilikti tuose namuose. Zofija, savo kraičiu pristačiusi ir
išplėtusi tikrąja to žodžio prasme vyro tėvų namus, prižiūrėjusi ligos patale gulinčią anytą, kuri, sako, negailėjusi ir bjauraus žodžio, ir net paniekinančio spyrio, kai ši plaudavusi grindis, turėjo bėgti iš tų namų pas savo pusseserę Kirlio
Karusę į Kúosius, o Juozapas išėjo siuvėjauti (kriaučiauti) po kaimus, kad pelnytų
šeimai duonos. Namus tuo metu įsigudrino užimti kitas brolis, ir kai ankstesnieji
gyventojai ketino grįžti atgal, namai jau vadinosi „užgyventi“ kitų. Laimė, tėvai
buvo pakankamai sąžiningi ir testamentu paliko tuos namus teisėtiems šeimininkams – sūnui Juozapui ir marčiai Zofijai, bet šie jau turėjo kitų planų. Senelės
tikslas, manau, buvo apsigyventi Kamajuose, kur sūnus Algimantas galėtų baigti
gimnaziją ir toliau mokytis Kaune. Kamajų apylinkė pardavė buvusių seserų
Novadvorskaičių dviejų galų namą mano seneliams. Zofija turbūt žinojo, ko nori,
todėl namo vidurį liepė išgriauti, pasidarė sau daugiau vietos, didesnį perėjimą,
o tą vieną kampą paliko apylinkei, kuri į jį įkėlė gyventi buvusią gatvių šlavėją
senutę Pranckūnienę. Atsimenu ją tik todėl, kad ji vaikščiojo kaip šmėkla – visuomet su pilka sermėga, beveik ant akių užsimaukšlinusi skarelę, kartais su
šluota ir maišu, o seneliai, matyt, kaip ir savo krašte, žinodami įvairių maumų,
ir ją vadino Maumu, gąsdindami mane, kad tas „maumas“ įkiš negerus vaikus
į maišą ir išneš. Pamenu, ji kalbėjo labai tyliu balsu, panašiu į murmenimą po
nosim. Ir aš jos iš tiesų bijojau, bet stebėjau. Kai ji mirė, nežinia iš kur atsirado
sūnus ir tą namelį pardavė tokiam pačiam „maumui“ Viliui Mikuckiui. Jis buvo
laikrodininkas, mėgo krapštytis su varžteliais, taisė muzikos instrumentus, grojo
armonika. Man jis buvo ne toks baisus, kiek įdomus savo elgesiu. Greičiausiai
jis teturėjo tą vieną storą kostiumą, su kuriuo turbūt ir vaikščiojo, ir miegojo.
Jis niekada nesirūpino krosnimi, išvertė net kaminą, kad vietos būtų daugiau, ir
kažkaip gyvendavo šaltoje patalpoje ir žiemą. Mėgo vyną, kurį gerdavo net bažnyčioje per mišias. Gal jis buvo gyvenimo filosofas, kad niekas ant jo per daug
neširdo. Paskui kažkokia moteris, ir vėl nuo Jūžintų, išgydė jį nuo alkoholizmo.
Tuomet man atrodė, kad jo gyvenime atsirado daugiau laisvo laiko, jis pradėjo
dažniau vaikštinėti, žiūrinėti, kas vyksta aplinkui, tarytum naujai būtų pradėjęs
žvelgti į pasaulį.
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Senelis Juozapas Narbutis siuvėjo amato buvo jau išmokęs, matyt, pas
kažkokį mokytoją, o Zofija, nenorėdama atsilikti, baigė siuvimo kursus, rodos,
Obìliuose. Manau, siuvyklos idėja priklausė jai, o senelis buvo tarsi vadybininkas
ir mokytojas, kuris mokėjo ne tik siūti, bet ir bendrauti su žmonėmis. Kadangi
yra išlikusių laiškų, atvirukų, nuotraukų, tai galima daryti išvadą, kad siuvykloje
visada būdavo apie penketą–aštuonetą mokinių. Kai kurie gyvendavo ten pat, kiti
turėdavo nusisamdę kambarėlį iš kaimynų, o kiti būdavo iš aplinkos. Kai kurių
pavardes prisimenu: Aloyzas Venslovas, Algis Diržys, Palmira Žiukelienė (Petrulytė), Danutė Vadapolienė (Čižiūtė), Vincenta Narbutienė (Jurevičiūtė) ... Sunku
pasakyti, ar jie mokėdavo kokį mokestį seneliams, bet greičiausiai čia būdavo
mainai. Seneliai juos mokydavo siūti, o šie jiems talkindavo praktiškai, iš pradžių
ką nors „atsiūlėdami, atmatuodami, susiūdami“, o tik paskui juos mokydavo
sukirpti fasoną. Pasak buvusios mokinės Vincentos Narbutienės (Jurevičiūtės) –
nors pavardė ta pati, bet giminystės ryšių nėra – mano senelių Narbučių siuvykla buvo sudariusi sutartį su Rokiškio rajpromkombinatu, nes ji pamenanti, jog
prieš važiuodama mokytis siuvėjos amato į Kamajus, rašė pareiškimą Rokiškio
rajpromkombinatui. Tai buvo apie 1960-uosius metus. Mokslas truko apie metus.
Pasak jos, dauguma buvo Juozapo Narbučio mokiniai. Ji taip pat. Ir tik Justina
(pavardės neprisimenu) mokėsi pas Zofiją. Zofija Narbutienė siuvo iš lengvesnių
audinių: sukneles, palaidinukes (bliuzeles), sijonus, kostiumėlius, chalatus. Juozapas
gerai siuvo kelnes, vyriškus kostiumus, paltus, kailinius. Yra siuvęs ir kraštiečiui,
sakydavo, „da pria giminias – širdžių daktarui“ prof. V. Sirvydžiui. Siuvykla veikė
keletą metų, greičiausiai iki tol, kol buvo būtinybė. Paskui Kamajuose atsirado
Buitinio aptarnavimo kombinatas, jame buvo ir siuvykla, ir kirpykla, ir batsiuvys. Tačiau, kiek pamenu, seneliai visada siūdavo ir visada ten būdavo žmonių.
Siuvimo pradžiamokslį, kokį gaudavo jų siuvyklos mokiniai, teko išeiti ir man.
Todėl žinau, kad ten visuomet būdavo linksma: rankos ir akys dirbdavo darbą,
o liežuvis ir ausys jiems talkindavo kitaip – čia ateidavo visos naujienos, čia
būdavo daug anekdotų, nutikimų, dainų. Čia rinkdavosi giedotojai, čia ateidavo
žmonės prieš mišias ir po jų.
Pats svarbiausias miestelio žmogus ir vienas artimiausių senelių kaimynų
buvo klebonas kun. Antanas Gobis, kamajiškių vadintas Guobiu. Jis Kamajuose
klebonavo apie 15 metų. Mažiukas, plikas ir visuomet linksmas. Jo kišenės būdavo pilnos saldainių, jei teisingai atsakydavai į jo klausimus ar suskaičiuodavai,
gaudavai saldainį. Vaikai jį mėgo. Aš taip pat buvau viena jų. Vis dėlto aš buvau
artimesnė. Jis mane krikštijo ir sakė esąs krikšto tėvelis. Jis buvo unikalus žmogus.
Sakyčiau, auksakalys, dizaineris, skulptorius, metalo inžinierius, fotografas. Iš perlų
ir sidabro darydavo rožinius (rožančius), iš gintaro lydinio ir tikro gintaro – įvairias
skulptūrėles, dirbdavo ir iš aukso, ir iš lauko akmens. Visa tai man teko matyti,
čiupinėti, stebėti, o vėliau kai ką pamėginti ir pačiai. Mano tėvai tuokėsi irgi su jo
darytais auksiniais žiedais, bet tai jų neapsaugojo nuo gyvenimo negandų. Vėliau
pats klebonas paskolino pinigų, kad mama galėtų nusipirkti namą prie upelės...
Mama Regina Jukumaitė, gimusi Totõriškio dvarely, nenorėjo likti skolinga, tai
mainais jam davė sidabrinių pinigų. Kunigas A. Gobis buvo žmogus, kuris nieko
negailėdavo kitiems, sakyčiau, viską išdalydavo ir jausdavosi laimingas. Ketinda868
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Kunigo Antano Gobio sukurta skulptūra „Rūpintojėlis“. Apie 1970 m. Kamajų bažnyčios
šventorius. A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21

mas laidotis Kamajų bažnyčios šventoriuje, jis sukūrė Rūpintojėlio skulptūrą iš
akmens. Man tas jo darbas priminė Rodeno Mąstytoją. Skulptūra puošia bažnyčios
šventorių, netoli jos ilsisi kiti kunigai: Petras Kiela ir Bronius Simsonas, o jis,
Antanas Gobis, palaidotas Rokiškio bažnyčios šventoriuje.
Man būdavo įdomu bažnyčioje klausyti kunigo A. Gobio pamokslų. Parapijiečiams jie irgi patikdavo. Buvo labai miela, kai A. Gobis juos atspausdino, įrišo
kietu viršeliu ir padovanojo jų rinkinį man. Mūsų bičiulystė niekuomet nebuvo
nutrūkusi. Lankydavausi jo kunigavimo vietose: Adomýnėje (Kupiškio r.) ir Rokiškyje.
Jis mokėjo pažinti žmones, gal todėl visur turėjo tiek daug bičiulių. Pamenu, kai jį lankydavo dar Vilniuje gyvenę, o paskui išvykę į Izraelį jo išgelbėtos
žydaitės Juditos Zakšteinaitės vaikai Golda Vainberg, dabar jau garsi pianistė,
gyvenanti JAV, ir jos brolis Zalmanas, jei gerai pamenu, gyvenimą susiejęs su
medicina. Jam kunigas dovanojo smuiką. Kartą ėjom su jais pasivaikščioti, pamenu, rodžiau savo šunį Bonzą. Kunigą jie vadino Seneliu, sakydami, jeigu ne jis,
nebūtų jų motinos, nebūtų ir jų. A. Gobis turėjo bičiulių ir Amerikoje. Gaudavo
laiškų ir siuntinių. Man tekdavo ypatinga užduotis: skaityti garsiai ir raiškiai
lietuviškas pasakas. Jis jas įrašinėdavo ir siųsdavo už Atlanto. Jis buvo dar ir
muzikalus, gebėjo groti įvairiais muzikos instrumentais: gitara, smuiku, pianinu,
vargonais. Taigi ne tik dailės, bet ir muzikos pradžiamokslį išėjau pas šį Mokytoją. Jis buvo pirmasis žmogus, kuris liepė man rašyti. Muzikavimo pagrindų
jis turbūt buvo išmokęs ir savo šeimininkę Verutę Tuzikaitę, kuri ir giedodavo,
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ir grodavo mažaisiais vargonais. Ilgainiui jis nebegalėjo kurti, muzikuoti, rašyti,
nes progresavo Parkinsono liga. Kurį laiką laiškus rašė spausdinimo mašinėle,
o vėliau ir ji nebegelbėjo. Gerdavo per šiaudelį, o paskui jau tekdavo maitinti.
Klebonija buvo nedidelė. Vienas kambarys buvo klebono priimamasis, kitame
gyveno jo motina, sesuo Zosė, vadinta Klebono Zose arba Guobia Zose (nes Zose
vadino ir mano senelę, gyvenančią priešais kleboniją), ir šeimininkė Veronika.
Dar buvo virtuvėlė – valgomasis. Klebonas buvo įsirengęs dirbtuvėlę, kuri labiau
panėšėjo į koridorių, o sienoje buvo pasidaręs nišą, ten ir miegodavo.
Bažnyčios choristai, mūsų vadinti giedoriais, rinkdavosi ir pas senelius, bet
dažniau kaimynystėje, nes ten buvo didelis, dviejų galų namas, kur gyveno močiutė
Bagaslauskienė su dukra Brone Geleževičiene, kita namo pusė buvo išnuomota
tikybos mokytojoms: Onai Skeirytei ir Budreikaitei (vardo nepamenu). Budreikaitė
buvo labai griežta, o Skeirytė beveik nevaikščiojo, tik per kambarį ėjo su dviem
lazdomis. Už mokytojystę tėvai turėdavo jai duoti 5 rublius ir pavalgyti. Už ilgo
stalo susirinkdavo ne mažiau kaip 12 mokinių ir klausydavo tikėjimo tiesų. Tarp
jų buvau ir aš. Bet kartą pas vieną iš mokinių Jankauskų Virgių atvažiavo pusseserė iš Vilniaus, tokia padūkus, suorganizavo kaimo vaikėzus eiti braškių vogti.
Kadangi aš tų braškių nenorėjau, tai mane paliko saugoti ant takelio. Braškės
buvo sėkmingai išskintos, bet kitą rytą buvo tokia gėda eiti pas tikybos mokytoją,
kad teko prisipažinti garsiai apie šią nuodėmę.
Vargonininkas A. Biveinis buvo profesionalas, o choristai savamoksliai –
Bronė Geleževičienė, Alė Pavarotnikienė, Dalia Kaupienė, Juozas Kepalas, Alfonsas
Kaupas, Albinas Giriūnas, Petras Berniūnas, Ona Berniūnienė, Juozapas Narbutis.
Senelis turėjo operinį balsą, kuriuo mėgdavo pasipuikuoti, sakydamas, kad „sava
balsa nekeisčiau un valaka žemes“. (Dabar tuo balsu dalijasi ir mano vaikai: Justė,
Giedrė ir Augustas Vėjus.) Jis buvo iš tų žmonių, kur lengvai gaudavo, lengvai
išleisdavo, taigi turtų neprisikrovė, bet kai gaudavo rublį, tai vesdavosi mane
krautuvėn, kad ką išsirinkčiau. Zofija buvo taupi, bet viską atiduodavo sūnui
Algimantui Narbučiui į Kauną. Pas ją eidavo žmonės ne tik dėl siuvimo, bet ir
dėl būrimosi. Kortas ji gerai mesdavo, sakė, jai tą galią perdavusi čigonė. Liepė
žiūrėti ir mokytis man. Kita vertus, ji buvo giliai tikinti dieviškojo stebuklo galia,
nes jaunystę išgulėjusi ant patalo, negalėdama pasijudinti, melsdamasi Švenčiausiai
Mergelei Marijai, stebuklingai išgijo, bet liko visam gyvenimui su kuprele. Senelis
kartais ją erzindavo, dainuodamas: „...mano Zosės kupra kaip bakanas duonos.“ Bet
Zofija buvo labai kantri ir savarankiška moteris. Ji pažino žoles, mokėjo jomis
gydyti, žinojo užkalbėjimų ir atkalbėjimų. Žolelių ir užpilų žinovė buvo ir mano
krikšto mama Genė Zovienė (dailininko Jokūbo Zovės mama). Gal todėl jos abi
ir bendravo. Pamenu, kai man buvo rožė, kaip jos abi, susitikusios, tarėsi, ką
daryti, ir darė. Viena nešė ruginių miltų, kita užkalbėjo.
Senelis turėjo kitokių galių: mokėjo prišaukti lietų, išsklaidyti debesis, tą
buvo perdavęs ir mano tėvui Almantui Narbučiui, bet jis mažai vertino artimuosius,
visas dovanas iššvaistė linksmindamasis su draugais. Į žemės ūkio darbus nebuvo
linkęs ir senelis. Tačiau jis bandė susitvarkyti kitaip: kai arklys neklausydavo
artojo, šis dirbdavo ne botagu, o kąsdavo jam į lūpą, kad parodytų, kuris yra
šeimininkas. Suprantama, kad nežinančiam „raganavimo“ paslapčių tai galėjo kelti
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ne tik nuostabą. Jis žinojo daugiau, nei paprastas mirtingasis gali suprasti. Vieną
šeštadienį, pamenu, atėjau aplankyti lengvai pasiligojusio senelio. O jis, gulėdamas
lovoje, regis, toks pat kaip visada, paklausinėjo mane, kaip sekasi, ką veiksiu...
Kai jau susiruošiau eiti, jis man ir sako: „Tai gerai, vaikeli, atsisveikinkim. Daugiau
jau nebesusitiksim, šiandien vakare aš mirsiu...“ Žinoma, aš nepatikėjau, sakau, ką
čia kalbi, o jis ramiai pasakė: „Aš žinau.“ Taip ir nutiko. Mirė kovo 16 d. vakare,
o laidojom kovo 19 d. – Šv. Juozapo dieną. Vienas paskui kitą mirė sūnūs, ir
nieko kito Zofijai neliko, kaip tik eiti pas buvusią marčią – mano motiną Reginą
Narbutienę (Jukumaitę).
Bet prieš tai man dar reikėjo išmokti poterius.
Mano mylimą kleboną – krikštytoją A. Gobį išlydėjome į Kupiškio rajono
Adomynės parapiją, o iš ten priėmėme naują kleboną kun. Petrą Kielą. Buvo
1974 m. gegužės pabaiga. Kaip tyčia, staiga mirė mano motinos motina Uršulė
Jukumienė, sulaukusi 60 metų, o po trijų dienų paskui ją išėjo ir senelis Romualdas Jukumas, būdamas 83 metų amžiaus. Buvo pirmosios laidotuvės klebonui
ir parapijiečiams, nekalbant jau apie mano mamą. Tuomet mes jau gyvenome
ant Šetekšnos upės kranto, nusipirkę namelį iš vienos ypač pamaldžios panelės
Marės Bučiūtės. Ji taip pat buvo siuvėja. Siuvo ir vestuvines sukneles, ir drabužius bažnyčios eucharistinės procesijos adoruotojoms. Turėjo gerą atmintį, mokėjo
daugybę dainų, pasakų, atmintinai deklamuodavo rusų literatūros klasiką, labai
mėgo operą ir klasikinę muziką, kasmet, būdavo, sutinkame Naujuosius su „Traviata“. Su jos gimine bendraudavom lyg su savais. Jos brolis Jurgis Bučius buvo
matininkas, tai kad pavasarinis Šetekšnos polaidis nenuneštų tvartelio, regis, vos
stovinčio ant upės kranto, cemento ruošiniu sutvirtino visą šlaitą. Pasidarius laiptus
ir tiltelį, buvo visai patogu nešioti vandenį. Mes ją vadindavom Maryte. Ji labai
didžiavosi brolio vaikais, ypač garsia architekte Nijole Bučiūte, sakydavo, kad
kuo žmogus didesnis, tuo jis paprastesnis. Ir tuose žodžiuose buvo daug tiesos.
Nijolė buvo labai miela moteris, pas kurią teko ne kartą viešėti, bendrauti su jos
šeima. Marytė Bučiūtė buvo dar ir bitininkė, kai susiruošdavo eiti pas bites, tai tą
„juodo tiuliaus šalmą“ uždėdavo ir man, o į rankas įkišdavo rūkstantį „kaminą“
ir liepdavo dūmint. Buvo labai darbšti. Paskui mes abi gyvenome vienoje namo
pusėje, o tėvai kitoje. Pamenu, reikėdavo ravėti daržus, skinti uogas. Daržas buvo
padalytas į 5 rėžius, iš šonų augo serbentai, aronijos, trešnės, viduryje obelys ir
braškynai, o du rėžiai buvo skirti daržui. Tame darže būdavo visokių radinių.
Kartais koks auksinis auskarėlis, grandinėlė ar pinigėlis, bet labiausiai man patikdavo glazūruoti akmenys, kuriuos aš vadindavau mėlynais akmenėliais. Kai
parnešdavau parodyti namiškiams, šie sakydavo, kad neščiau, kur radau, nes jie
esą žydų. Žinoma, aš ne visada paklausydavau, kai ką iškeisdavau su draugais į
„vertingesnį“ daiktą. Mano mama šešiolika metų dirbo Kamajų knygyne. Pamenu,
knyga tuomet vieniems kamajiškiams buvo vertybė, kitiems tik mados reikalas, ypač
„Pasaulinės literatūros bibliotekos“ užsakomi tomai, lietuvių klasikų raštai ir kitos
„serijinės“ knygos. Pirmasis knygynas buvo Kamajų kultūros namuose – kamarėlė
tarp kultūros namų darbuotojų kabinetų ir kino filmų salės. Anksčiau tas pastatas
buvo špitolė, o paskui buvo grąžintas parapijai. Tame name iki mirties gyveno ir
kunigas B. Simsonas. Paskui knygynas buvo perkeltas į miestelio aikštę, į dviaukš871
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čio mūrinio namo antrąjį aukštą (šiuo metu ten parduotuvė „Šetekšnos centras“),
o dar vėliau į Vilniaus gatvę – šalia mokyklos bendrabučio (buvusio smetoninės
Lietuvos majoro Kazimiero Sabalio namo). Tačiau greitai miestelio knygynas buvo
panaikintas. Mano mama buvo labai darbšti, sumani ir kūrybinga moteris. Nebuvo
to, ko imtųsi ir nepadarytų. Ir gėles augino, ir daržoves, komponavo krepšelius
ir vainikus laidotuvėms, puokštes įvairioms progoms. Keletą metų pagal verslo
liudijimą buvo atidariusi gėlių ir laidojimo reikmenų krautuvę buvusioje senelių
Narbučių siuvykloje. Mezgė, nėrė, siuvinėjo, kūrė įvairius rankdarbius. Vertino ir
kitų darbą. Jai patiko Kamajuose gyvenančios Genės Kaupienės audimas, todėl
ir kasdienai, ir šventėms užsiprašydavo lovatiesių, užuolaidų, net kilimų. Siūlus
mama dažnai ruošdavo iš viskozinio pluošto, panašaus į raiščio (kitkinio šniūro),
kuris naudojamas šiaudams, šienui surišti. Reikėjo didelės kantrybės ir noro, kol jį
išvirindavo, išdžiovindavo, išardydavo, siūlus nuvydavo ant lanksčio (suvyniodavo
į matkus), nudažydavo, vėl išdžiovindavo ir tik tuomet suvydavo į kamuolį. (Tuo
sukrautu kraičiu aš vis dar mėgaujuosi ir naudoju savo buityje.) Atrodo, kad
vaistas nuo visų ligų mano mamai buvo darbas ir kūryba. Būdama pensininkė ji
dirba daug: valdo mišrų 65 ha ūkį ir konsultacijomis padeda savo sūnui (mano
broliui) Gintarui Narbučiui, dar vis jaunam ūkininkui tvarkyti mišrų 107 ha ūkį.
Žiūrėdama į ją, mąstau, kad dabar tokio darbštumo žmonių ko gero jau retenybė.
Paluolio gatvelės (dabar šiai gatvei grąžintas knygnešio S. Narkevičiaus
vardas) namelis, kuriame gyvenome, buvo labai senas ir stovėjo visai gatvėje.
Pagal galimybes jį paremontuodavome, bet kai į verandą įvažiavo traktorius,
teko ją statyti naujai, tai šiek tiek pagyvino namelį. Ta vieta buvo ypatinga, nes,
pasak Marytės, toje vietoje, kur augo mūsų vyšnios, gyveno kunigas ir poetas
Antanas Strazdelis. Ji buvo ir viena paminklo Strazdeliui Kamajuose iniciatorių.
Visų pavardės ir piniginės aukos buvo surašytos, sukištos į butelį ir įmūrytos
paminklo postamente.
Toje gatvelėje buvo pats gražiausias ir visuose Kamajuose unikaliausias namas – mano krikšto tėvų Prano ir Genės Zovių namas. Jį statė pats šeimininkas
Pranas Zovė, miestelyje garsėjęs kaip geras krosnių meistras ir mūrininkas.
Buvo ta pati 1974-ųjų vasaros pradžia. Sėdėjau ant upės kranto ir mokiausi
poterius. Visus išmokau, o Viešpaties angelas vis užstrigdavo. Labai bijojau atsiskaityti
naujajam kunigui. Atėjo atsiskaitymo laikas klebonijoje. O klebonas, lyg tyčia, ir
paklausė Viešpaties angelo... Taip ir einu per gyvenimą su tos maldos trūkčiojimais.
Klebonas Petras Kiela buvo lėtesnio ir ramesnio būdo, mėgdavo darbuotis
ir sode, ir darže, išplėtė klebonijos pastatą. Jis buvo dvasingas žmogus. Eidavome
į bažnyčią, atsisėsdavome į klauptą (lopką) ir klebonas kalbėdavo, o aš rašydavau.
Taigi turėjau ir dvasinį Mokytoją. Jis bendravo ir su monsinjoru K. Vasiliausku,
Švento Rašto vertėju į lietuvių kalbą Č. Kavaliausku, kunigu ir poetu K. Trimaku. Jis buvo ne tik senelių kaimynas, bet ir šeimos narys, krikštijęs mano dukras
Justę ir Giedrę. Po šeimininkės Verutės Mašanauskienės (Jakutytės) mirties jis
mažai kuo pasitikėjo, todėl paprašė mano mamą jam talkinti ir bažnyčioje, ir
klebonijoje. Kartą mane nustebino paprašęs, kad parašyčiau Velykinį pamokslą,
kurį pats perskaitė per šv. Mišias bažnyčioje. Tuo metu jis jau sunkiai sirgo. Kamajuose klebonavo net 27 metus. Per paskutinį klebonavimo dešimtmetį jam teko
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„prižiūrėti“ ir jaunus, ir senus parapijos
kunigus, turėjusius alkoholizmo bėdų.
Mano vaikystės gatvė dar buvo ir
Strazdelio gatvė, prasidėjusi nuo aikštės
ir ėjusi iki kapinių. Ji ilgą laiką, kaip
ir kitos mano gatvelės, buvo mirusiųjų gatvė, mat stovėjo tik tušti, be
jokios gyvybės namai. O tuomet šalia
vadinamojo „elektros tinklų“ daugiabučio, buvusiuose žydų namuose gyveno
apylinkės pirmininkė Ona Jankuvienė, Kunigo Petro Kielos kapas Kamajų bažnyčios
labai stora ir nedidelio ūgio moteriš- šventoriuje. A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21
kė, o jos vyras buvo aukštas, stambių
pečių „amerikonas“ Juozas Jankus, vaikščiojęs su juoda skrybėle, juodu paltu ar
švarku ir tamsiai ruda lazda. Jis buvo Amerikoje uždarbiauti, rodos, dirbo anglių
kasykloje ir, atsitikus tragiškam įvykiui, kai valydamas šautuvą, nušovė savo sūnų
iš pirmos santuokos, grįžo į Lietuvą. Čia sukūrė naują šeimą. Mums aiškindavo
ekologijos pamokėles, kad negalima šluostytis užpakalio laikraščiu, nes gali pristoti vėžys. Iš Amerikos jis parsivežė laidojimo tradiciją. Pasistatė laidojimo rūsį
kapinėse su išmūrytomis kriptomis, prie įėjimo užrašė: „Pravažiavau nuo Misisipės
iki Obės, bet amžinąją ramybės vietą suradau čia – mylimiausiame tėvynės kampelyje.“
Vasarą beveik kasdien eidavo pasivaikščioti, sėdėdavo ant suolo šalia būsimo savo
kapo. Jis buvo mano mamos krikšto tėvas, o kūma gyveno kitame Jankų trobos
gale – Felicija Jukumienė (Blaževičiūtė), mamos brolio žmona. Ji buvo lenkė. Kurį
laiką nemokėjo lietuviškai, tik rusiškai ir lenkiškai, o paskui išmoko ir lietuviškai, bet su lenkiškais priežodžiais ir keiksmažodžiais. Ji neturėjo vaikų, tai kaip
savo vaiką augino vyriausiąjį mamos brolį Osvaldą. Man ji būdavo įdomi tuo,
kad visada atrodydavo poniška: gražiai sušukuoti plaukai, dar gražesnės suknios,
o kambarėlio viduje visada kvepėjo žibalu nuo jos krosnelės, kurioje ji virėsi ir
valgyt. Mirė ji Kamajų ligoninėje, o prisimenu ją ryškiai todėl, kad pirmą kartą
ligoninės palatoje pamačiau seno žmogaus bejėgiškumą, suglebusius ir tabaluojančius raumenis, akyse nykstantį kūną.
Kadangi mano trumpasis kelias nuo senelių iki tėvų namų eidavo per
šventorių, ligoninės ir pieninės kiemą, o paskui per tiltą, kuriuo iš pradžių bijodavau eiti, nes sukosi galva, tai negaliu nepaminėti greta pieninės gyvenusios
senųjų Merkių šeimos. Jie buvo ne tik geri žmonės, bet ir nagingi. Jonas Merkys
dirbo kolūkyje vairuotoju, o išėjęs į pensiją pradėjo dirbti medžio darbus: gamino
verpimo ratelius, karstus (grabus). Būtent jo gamintuose karstuose atgulė mano
tėvas Almantas ir jo motina – mano senelė Zofija Narbutienė (Vairaitė). O aš
turiu išsaugojusi jo darytus stovelius gėlėms.
Galėčiau pasakoti apie kiekvieną namą, jo gyventojus, nes visi jie buvo
įdomūs, skirtingi, atėję iš mano vaikystės. Paskui mano gatve tapo dar viena –
Šetekšnos gatvelė, vedanti link autobusų stotelės ir buvusio dvaro. Motina ištekėjo
už tėvo pusbrolio Vidučio Narbučio, auksinių rankų ir geros širdies žmogaus.
Taigi visi buvome giminės ir ta pačia pavarde, bet vaikystė jau buvo praėjusi.
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Kamajų keistuoliai
Jokūbas Zovė

Žinia, kiekvienas miestelis ar kaimas turi savo keistuolį, girtuoklį, netgi
plėšiką (razbaininką). Kamajai ne išimtis.
1957-ieji. Jis į miestelį atvažiuodavo dviračiu. Matau, kaip plaikstosi ilgi jo
sermėgos skvernai ir, o tai keisčiausia, kaštoniniai, pečius dengiantys plaukai. Tais
laikais tai buvo neįsivaizduojamas dalykas. Ūsai ir barzda man darė jį panašų į
Jėzų Kristų, kurio paveikslas kabojo mūsų namuose ant sienos. Žinojau – jis negyvena Kamajuose, bet kur – nežinojau. Matydavau, kaip jis atvažiuoja iš Rokiškio
pusės į miestelį ir kaip tuo pačiu keliu grįžta, bet kur vėliau pasukdavo – kairėn
į Aukštåkalnius, tiesiai į Čižùs ar dešinėn į J¿žintus – man taip ir liko paslaptis.
Tik žinojau jo pavardę – Repšys. Žmonės, kalbėdami apie jį, tik pasukiodavo pirštu
prie smilkinio. Įdomus buvo ir jo apdaras. Be ilgos, žemę siekiančios sermėgos, jis
vilkėjo švarką, apie kurio juosmenį buvo kišenės, į kurias jis susikišdavo tuščius
butelius, veždamas į parduotuvę juos parduoti. Man mažam atrodė – tarsi ten
būtų ne buteliai, bet granatos, matytos pokario filmuose. Jis ne tik pirkdavo, bet
ir prekiavo smulkiomis prekėmis. Prisipirkęs Kamajuose degtukų, siūlų, adatų,
muilo, parduodavo kaimuose.
Apie tolesnį jo likimą daugiau nieko negirdėjau.
Žydkapinis Jonas Makutėnas, man buvo labiau pažįstamas. Labiau, nes
jis dažnai lankydavosi mūsų namuose, buvo tėvų draugas, nors ir gyveno visai
kitoje miestelio pusėje, net už žydų kapų, o mes priešingoje. Pamenu, koks jis
buvo geras pasakotojas. Buvo tarnavęs caro armijoje, tad turėjo apie ką papasakoti. Apie savo vargus ir savo nuopelnus, apie priartėjimą prie Nikolajaus II jo
apsaugos pulke. Netrūko jo pasakojimuose ir fantazijos.
Jis visada buvo kviečiamas į mūsų pirtį. O mūsų pirtis buvo gera, statyta
tėvo, sutraukdavo visus, gyvenančius arčiau. Čia, už Šetekšnõs, pirčių buvo, bet
vienose raugė kailius, kitose rūkė lašinius. Mūsų pirtis buvo švari, plautai (palai)
platūs (tėvas sakė, kad ruskiai pastatė), stori. Prikūrendavo tėvas kaip reikiant.
Aš, kai tik tėvas mane po pirties rengdavo, alpdavau. Ateidavo kaimynas malūnininkas Čypas, toks storas, pūškuojantis dėdė, ir kitas Makutėnas, Urka vadinamas,
sutraukto kūno, šlubas.
Kartą ar tėvas juokais, ar kuris kitas pirtyje paprašė ko geresnio nugarai
nutrinti. Atnešė drabužiams valyti šepetį, tokį ovalinį su dirželiu rankai užkišti.
Makutėnas Žydkapinis: „O čia man kaip tik. Pranai, patrink man nugaru.“ Ir patrynė.
Girdėjau, savaitę Žydkapinis gulėjo tik ant pilvo.
Žydkapinis buvo mėgstamas vaikų, nes nuomodavo dviračius. Kartą draugas, važinėjęs jo dviračiu, pakvietė mane pas jį padėt Žydkapiniui nukasti bulves. Mačiau, kaip jis gyvena. Namo nebuvo, tik apgriuvęs tvartas, gal daržinė.
Kažkuriam kampe migis. Buvo dar keletas vaikų, tad kastuvais nukasėm greitai.
Atsidėkodamas visiems pasiūlė machorkos, kurią pats rūkė. Man kvepėjo labai
skaniai. Iki šiol pamenu tą kvapą. Gal kuris ir pabandė… Pats, praalkęs, pašaukė
mane ir sako: „Jakūbai, ištrauk bitanėlį su barščiais iš šulnia, noriu pavalgyt.“ Nuėjau
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prie šulinio, matau, ant virvės pakabintas bitonėlis vandeny. Keliu, o jame kažkas
juda. Prisitraukiu, dieve, paviršiuje vien balti kirminai, visas barščių paviršius
juda! Vos neišmečiau bitonėlio atgal. O Makutėnas, šaukštu nugraibęs barščių
paviršių, ramiausiai srėbė.
Sykį pas mus dviračiu atsivežė maišą padžiovintų dešrų ir paprašė mamos
kur nors palaikyti, mat pas jį gali sugriaužt žiurkės. Sakė – geros, darytos su
spiritu. Mama, puikiai pažindama jį, dešras sukrovė į skardinį baką, kad žiurkės
neprieitų, ir užkėlė daržinės palėpėn. Kai Jonas, pritrūkęs dešros, ateidavo pas mus,
mes, kuris iš vaikų, turėjom lipt į palėpę ir jų parnešt. Tegu jos buvo darytos su
spiritu, bet mačiau, kaip jos visos išvagotos kirmėlaičių. Aišku, tai jam netrukdė.
Dar sklandė kalbos, kad vieną žiemą nušalusioms vištų kojoms iš medinių
siūlų ričių padarė savotiškus kojūkus, kad vištos galėtų lakstyti.
Palaidotas šis keistuolis ne Kamajuose. Rodos, jis turėjęs dukrą, kuri jį išsivežė.
Vilius, kitaip jo nevadindavo. Tai Vilius Mikuckis, laikrodininkas. Aukštas,
gražaus, pailgo veido, ilga nosimi. Kalbėdavo ramiu, minkštu, nosiniu balsu. Jaunystėje buvęs žinomas Kamajų girtuoklis, bet ir puikus laikrodininkas. Savo namų
neturėjo. Gyvendavo tai pas vienus, tai pas kitus. Laikrodžių jam nereikėdavo nešti
taisyti. Pats eidavo per namus ir rasdavo, kurį laikrodį reikia remontuoti. Mūsų
gatvėj ir namuose būdavo dažnas svečias. Mėgdavo su tėvu lošti kortomis. Man
nuo vaikystės įstrigo epizodas, kaip vieną vėlyvą rudenio naktį išgirdom netoli
namų jo balsą, šaukiantį pagalbos. Pasirodo, girtas įgriuvo į griovį ir niekaip
negalėjo išlipti. Motina paragino tėvą eit ir padėt Viliui. Kitą kartą radęs išgėrė
mamos denatūruotą spiritą, kitaip vadinamą „denatūrą“. Pamenu kaip mama sakė:
„Viliau, negerk, čiagi tručyzna, numirsi.“ Bet Vilius išgėrė, tik baltos akys apsivertė,
bet nemirė. Jau po daugelio metų vaikščiodamas Krokuvos gatvėmis vienos parduotuvės vitrinoje pamačiau pastatytą butelį su melsvu skysčiu. Etiketėje buvo
užrašyta „Tručyzna“ ir nupiešta kaukuolė su kaulais. Štai tada vėl prisiminiau ir
Vilių, ir mamą. Negalėjau nesišypsot…
Jau būdamas studentas, pamačiau jį visai kitokį. Aišku, pagyvenusį, bet
šviesaus veido, taip pat ramaus balso, besinešiojantį brošiūras apie sveiką gyvenimo
būdą. Mėgdavo su mano motina diskutuoti, kas sveika ir kas kenkia sveikatai,
domėjosi naujais leidiniais apie sveikatą. Nepamiršo ir kortų. Jos visada buvo
kišenėj. Kai mano tėvo jau nebuvo, siūlydavo sužaisti man. Deja, aš to nebuvau
išmokęs.
Pamenu, kartą buvau pas jį namuose, tuomet jis jau turėjo namelį šalia
bažnyčios, vadinamam „davatkyne“. Matyt, jis manimi pasitikėjo, kad parodė
savo laikrodžių kolekciją. Kokių tik ten nebuvo! Tai buvo kišeniniai laikrodžiai.
Plieniniai, bet garsių firmų, puošnūs sidabriniai. Bet didžiausią įspūdį man padarė
auksinis, keliais dangteliais, reljefinėmis figūromis puoštas caro laikų kišeninis
laikrodis. Rodos, dar ir dabar delne jaučiu jo svorį. Ir šiandien turiu jo kolekcijos šveicarišką kišeninį laikrodį. Aišku, neinantį, be stiklo, bet šveicarišką. Tik
nepamenu, už ką aš jį gavau. Aišku, gal sumokėjau, gal iškeičiau? Kolekcininkai
dovanų neduoda.
Mirė Vilius apie 1998-uosius savo namelyje vienas ir nežinia, kur dabar jo
laikrodžių kolekcija, kur jo kapas Kamajų kapinėse.
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Griška, matyt, Grigorijus, pokario atblokštas į Kåmajus. Deja, pavardės neprisimenu. Pamenu – kresnas, labai aiškiai išreikštų rusiškų veido bruožų. Gal jo
ir neprisiminčiau, jei jo prisiminimas nebūtų susijęs su Kamajų pienine. Jis buvo
atsakingas bene už svarbiausią pieninės barą – pieninės ledus.
Pavasariop, kol dar ledas storas ir tvirtas, Kamajų vyrai Petriõšiškio ežero
ledą pjaudavo rankiniais pjūklais, pakraudavo į arklinius vežimus ir veždavo į
pieninę. Pamenu įspūdingai atrodančią gurguolę vežimų su žalsvai ir melsvai
spindinčiais ledo kubais. Šiauriniame pieninės kiemo gale ledus sustatydavo į
piramidę ir užpildavo storu sluoksniu pjuvenų. Taip ledai turėjo atlaikyti visus
vasaros karščius iki pat žiemos. Griška ir buvo atsakingas už tokio šaldytuvo
priežiūrą. Reikalui esant ledo atskeldavo ir nešdavo į pieninę šaldyti pienui. Ir
dar jam buvo užduotis vaikyti mus, kurie taip mėgdavom laipioti ant tos piramidės, taip nuardydami pjuvenas. O pieninės kieme padėklai su saulėje džiovinamu kazeinu mums būdavo tarsi šiuolaikiniams vaikams kramtomoji guma. Jei
ne Griška, kas beliktų valstybei… Jo užduotis buvo padėklus saugoti ne tik nuo
balandžių, bet ir nuo mūsų.
Aš pieninės kieme, o ir pačioje pieninėje, buvau dažnas svečias ne tik todėl,
kad ji buvo netoli namų, bet ir todėl, kad joje dirbo mano draugo tėvas Juozas
Saladžius. Įspūdingos išvaizdos asmenybė. Aukštas, tiesus, plikas, be barzdos, bet
su nepaprasto ilgio ūsais. Tokių ūsų Kamajuose niekas neturėjo. Kaip prisimenu
iš tėvų pasakojimų, buvęs caro armijos kareivis, vedęs rusę, kuri, visą gyvenimą
pragyvenusi Kamajuose, taip ir neišmoko kalbėti lietuviškai. Užtat ji buvo gera
mamos draugė, nes mama puikiai šnekėjo rusiškai.
Gyveno Griška buvusio vadinamojo Arklių turgaus pakrašty. Buvo pasistatęs, gal greičiau susikrėtęs, molio trobelę. Man, dar paaugliui, įeinant tekdavo
pasilenkti. Tai kokių dešimties kvadratinių metrų vieno kambario namelis. Gyveno Griška su žmona ir dukrele, kuri, būdama dvejų metukų, tragiškai žuvo,
užsidegus nuo krosnies suknytei.
Gyvenimą Griška baigė vieną žiemos vakarą miestely po sunkvežimio ratais.
Liuda (Liudvisa) Zumbrickienė (1889–1974) – mano dėdės Antano Zumbricko našlė. Gyveno Rimšióniÿ kaime. Antanas buvo vyriausias mamos brolis. Mirė
sulaukęs penkiasdešimties. Teta Liuda kartais lankydavosi Kamajuose ir užeidavo
pas mano mamą. Per 1965-ųjų metų atostogas grįžęs namo iš studijų Telšiuosê,
tetą radau pas mus svečiuojantis. Tuomet ji buvo jau visai senučiukė. Ir tik tuomet
sužinojau, kad ji rašo eilėraščius. Nors su savimi jų neturėjo, bet man paprašius
kelis padeklamavo iš atminties, kuriuos aš užrašiau. Kadangi jau buvau prakutęs
dailininkas, tai dar ją ir nupiešiau bepjaustančią pas mamą obuolius džiovinimui.
Eilėraščiai be galo liūdni. Tačiau buvau tuomet per jaunas, kad išsiklausinėčiau
apie jos gyvenimą. Palaidota teta Liuda Zumbrickų šeimos kape, kapinaitėse,
esančiose ties įvažiavimu į Salâs.
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Mes saliečiai
Mes saliečiai – ne mesčionys,
darbininkai kaima žmones.
Šešias dienas mes darbuojams,
sekmoj bažnyčian žygiuojam.
Bendrai meldžiams prie Aukščiausio,
kad būt taika kuo greičiausia.
Prašom taikos ir ramybės,
kolūkiečiam gi venybės.

Dejones senelių ir invalidų
Aš, senyva materėla, invalide, vargdenėla,
Tiek daug kintėjau, kartais verkiau,
Kad biedna dabar jau likau.
Ilgai blaškiausi, netekau jegų,
Tarp pikta pasaulia, žmanių svetimų.
Ataja senatve ir nelaukiama,
Likau invalide nebekinčiama.
Visas mana turtas runkaj lazdela,
Man skaudu ir liūdna kožna denela.
Neturiu seselas, nei dukrelas,
Kai suspaudžia širdį, rieda ašarėlas.
Neturiu kam pasiguosti sunkiųjų vargelių,
Kad likau biedna, nebėr ir draugelių.
Tikra mana tevynėla unt šaltų kapelių.

Našlaitė
Kai buvau našlaitė, širdis nusiminė,
Lydėjau tėvelius į šventas kapines.
Aš juos palydėjau, grįžau į namelius,
Palikus tėvelius po šalta žemele.
Gėlėm apsadinsiu supiltą kapelį,
Aš juos lankysiu kas šventa dienelė.
Gėlelės lingava, vėjelis šnabždėja,
A mana širdžiai brangūs, amžinai ilsėjas.
Pa vargų keliones ir aš ti nueisiu,
Mirties angoje bus valanda baisi.
Iš pasaulia aiti, raiks viską palikti,
Su sielos nuopelnais amžinybėn skristi.
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Kalvių praeitis
Jonas Bendorius

Bado ir karo metai. Nuo 1660
iki 1710 m. Kãlvių kaimą du kartus
siaubė didelės negandos. Per kelias
kartas mus pasiekė pasakojimai apie
badą ir marą.
Šiaurės karo metais (1700–1709)
Švedijos, Rusijos, Lenkijos, Lietuvos kariuomenės kraštą perėjo kelis kartus.
Niokojo ir tarpusavyje besivaidijančių
šlėktų kareiviai, nes juos samdžiusieji
ne visada turėjo kuo laiku jiems užmokėti. Kareiviams reikėjo maisto, ir jie
be gailesčio siaubė vietos gyventojus.
Užėjo sausra, atskrido debesys skėrių ir
sunaikino pasėlius. 1708 m. prasidėjęs
badas ir maras truko iki 1710 m. Žmonės valgė viską, kas papuolė – šunis,
kates, kai kur net lavonus. Maro metu
žmonės bijojo vieni kitų, bėgo slėptis į
miškus, nebuvo kam laidoti mirusiųjų.
Išmirė apie trečdalį gyventojų. Liko
tuščios sodybos. Po maro ėmė siautėti
vagys. Dingdavo ne tik namų turtas, Jonas Bendorius gimtojoje sodyboje prie ąžuolo.
bet ir geresni pastatai. 1711 m. ligos Kalvių k. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11
apniko gyvulius.
Vaikystėje iš senų Kalvių kaimo žmonių girdėjau pasakojimą apie drąsius
ir žmonių labui pasiaukojusius Kalvių kaimo gyventojus tris brolius Narbutus,
kurių sodyba stovėjusi maždaug ten, kur dabar gyvena Marytė ir Petras Čirūnos.
Broliai iš kaimo nebėgo, o padėdavo nusilpusiems, sergantiems, laidodavo mirusiuosius. Maras baigėsi, o broliai liko gyvi, bet neilgam. Jaunėlis brolis nuėjo
į ištuštėjusius savo mylimosios namus ir, neatsispyręs užplūdusiems jausmams,
parsinešė mielosios megztas labai gražias raštuotas pirštines. Kartu parsinešė mirtį
sau ir savo broliams. Jie buvę paskutinės maro aukos Kalviuose. Dabar, kai nuo
tų laikų praėjo 300 metų, šį pasakojimą reikėtų priimti kaip mitą ir neieškoti
tikrų smulkmenų. Jis skamba kaip senovinė daina apie drąsą, pasiaukojimą, meilę
ir tragišką likimą.
Po visų šių nelaimių Kalviams prireikė daugelio metų, kol atsikūrė įprastas
žmonių gyvenimas ir buvo atkelta naujų gyventojų.
Kapinės. Senų senovės ir maro aukų kapinės nežinomos. Senolis Jokubonis
yra pasakojęs, kad kapinės buvusios atkeltos prie kaimo, nes žvėrys iškasdavę
kapus. Yra pagrindo manyti, kad kapinės buvo žvyryne, netoli vieškelio, piečiau,
878

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

Kalvių kaimo kapinės. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

kur dabar stovi pastatėlis dujoms laikyti. Turėjo jos būti ne visai arti, bet ir nelabai
toli nuo kaimo, žemdirbystei netinkamoje vietoje, kokiame nors kalnelyje, žvyrynėlyje, kur lengva smiltelė. Mano vaikystės metais (apie 1947 m.) toje spėjamoje
vietoje stovėjo trys ar daugiau sutrešę kryžiai ir didelių akmenų krūsnys. Tėvas
pasakojo, kad jo vaikystėje būdavę ten laidojami nekrikštyti kūdikiai. O juk maro
aukos mirė irgi be paskutinių krikščioniškų patarnavimų. Tais laikais nebuvo labai
gerbiami tokie kapai, be to, baimė kaustė žmones. Į ištuštėjusias sodybas atkelta
naujų gyventojų, kurie čia gyvenusiųjų nepažinojo.
Akmenų krūsnys, matyt, senovėje saugojo kapavietę nuo žvėrių, vėliau ten
moterys palikdavo nekrikštytų kūdikių karstelius, nes kapinėse tokių laidoti negalėjo. Nepriimdavo į kapines, kartu į bendruomenės žemę, savižudžių. Posakis: kur
blaškais kaip dūšia be vietos – tiko ir jų kūnams. Nelaimėlį guldydavo į iš storo
medžio išskobtą lovį ir nakties tamsoje slapta veždavo kuo toliau nuo kaimo – į
kokį nors akivarą, griovą, neįžengiamą mišką. Tos vietos bendruomenė, atradusi
tokį savo žemėje, veždavo į .kitos bendruomenės teritoriją... Girdėjau, kad tokia
gūdi vieta (akivaras durpynėje) buvusi aukštapelkėje Kalvių ir Gave¤kių kaimų
žemių sandūroje. Iki melioracijos ten buvo galima įkišti į liūną ką tik nori.
Dabar veikiančios Kalvių kapinės yra viena iš gražiausių kaimo vietų.
Bendruomenės narių ir seniūnijos rūpesčiu jos prižiūrėtos, sutvarkytos ir rodo
gyvųjų pagarbą mirusiesiems, taip pat kultūrą apskritai. Kai ant artimųjų kapų
žydi gėlės, pasodintos su meile, kai jie neužmiršti, atrodo, tarsi ir jie dalyvauja
mūsų gyvenime savo kažkada išsakyta valia.
Kalvių kapinės išpopuliarėjo, kai nebeleido laidoti Kamajuose prie bažnyčios, o naujosios Kamajų kapinės buvo įkurtos žemoje vietoje. Čia dažnai tekdavo
laidoti į šlapią kapą.
Tarpukariu Kalvių kapinės buvo aptvertos metalo virbų tvora, o vokiečių
okupacijos metais bendruomenė tvarkė chaotiškas kapavietes, kad būtų takas, kapų
eilės. Tada netikėtai Jonas Vilys parodė didžiulę pagarbą ir meilę savo mirusiai
motinai. Tiesiant taką per kapines, užkliuvo pusė jos kapo. Tvarkymo organizatoriai pasiūlė Jonui kapo kauburėlį patraukti į šoną. Jonas, tylus ir šiaip nuolaidus
žmogus, pasakė, kaip kirviu nukirto: „Mano motinos kaulų niekas nemindys.“ At879
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kasė kapą, patraukė palaikus į šoną ir
pasakė, kad dabar galima tiesti taką.
Toks poelgis stebino, apie tai žmonės
ilgai kalbėjo. Dabartinis jaunimas gali
didžiuotis, kad turėjo „kietą“ senelį.
XX ir XXI šimtmečių sandūroje Kalvių kapinės buvo praplėstos,
pastatytas didelis ąžuolinis kryžius,
kurį padarė Petras Barauskas, kilęs iš
Žemaitijos. Gausiai susirinkus kaimo
bendruomenei, kapinių pašventinimo
apeigas atliko Kamajų parapijos klebonas Petras Kiela.
Karo aukos. Buvo 1941 m. birželio 24 d. Visai neseniai prasidėjęs
karas. Vieškeliu pro mus traukė voros
vežimų su manta ir žmonėmis, ėjo pėstieji – vieni ginkluoti šautuvais, kiti gal
beginkliai. Bėgo iš Lietuvos tie, kuriems
vokiečių kariuomenės įsiveržimas grėsė
pražūtimi. Kaimo žmonės kalbėjo, kad
bėga komunistai ir žydai. Taip pat paėjo Antkapinis paminklas ant J. Jurgelionio ir
kalbos, kad neva Lietuvos vyriausybė K. Bražiūno kapų. Juodonių kapinės.
ragina trukdyti besitraukiantiesiems: A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
reikią perkasti grioviais kelius, risti
ant kelio didelius akmenis ir kitaip trukdyti judėjimą.
Tą gražią vasaros pavakarę mūsų šeima – tėvas, motina, senelė, vaikai ir
kaimynas Jonas Pakalnis sėdėjome kieme. Suaugusiuosius kankino nežinia: neramu,
ką atneš ateinančios dienos. Karas. Kelyje pasirodė žmonių grupė, kurioje vienas
buvo varomas surištomis rankomis kelių ginkluotų. Staiga ginkluotieji perstūmė
surištąjį per pakelės griovį į mūsų bulvių lauką, vienas pakėlė šautuvą – pasigirdo
šūvis, žmogus parkrito. Tai buvo pirmas kartas ir, duok Dieve, paskutinis, kai
mačiau žudomą žmogų. Ir šiandien tai matau taip aiškiai, tarsi būtų įvykę vakar.
Kai viskas aprimo, mano senelė Barbora Bendorienė nuslinko prie gulinčiojo, o aš nusekiau jai iš paskos. Bulvėse gulėjo jaunas berniokėlis, o tarpuvagiu
tekėjo kraujas. Kitą dieną paaiškėjo, kad tai Kazys Bražiūnas iš gretimo Juodonių
kaimo. Žmonės pasakojo, kad jis iš Juodonių miškelio metė akmenį į bėglius,
kad Kazį sugavo.
Palaidotas jis Juodonių kaimo kapinaitėse kartu su panašaus amžiaus ir
tokio pat likimo jaunuoliu. Ant jų antkapio užrašyta: „1941 m. birželio 23–24 d.
Juozo Jurgelionio ir Kazio Bražiūno iš kovos laukų surinkti kūnai.“ Karui nugrumėjus
tolyn į rytus, Kazio Bražiūno žuvimo vietoje buvo pastatytas paminklas – baltas
akmens kubas su atitinkamu įrašu. Kai į Lietuvą grįžo rusai, giminaičiai ar buvę
draugai tą akmenį įkasė į žemę, kad lauktų geresnių laikų. Melioratoriai, kasdami
griovį, paminklą rado, iškėlė ir išvežė.
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Pokario žudynės. Gražios, malonios rudens dienos, kai spusteli šaltukas,
iškrinta sniegas. Tada ateina linamynio metas. Kalvių ūkininkai linus mindavo
Krasausko jaujoje. Jei iki šių dienų jauja būtų išlikusi, neabejotinai ji būtų pavadinta vertingu ir saugotinu technikos paminklu.
Tokį vaiskų rytmetį važiavome minti linų. Mane tėvas paėmė, kad būtų
kam manieže arklį varinėti. Pravažiuojant pro vieną sodybą, iš gryčios klykdama
išpuolė moteris ir prašė pagalbos. Troboje kraujo klane gulėjo trys žmonės. Visi
nužudyti praėjusią naktį. Mačiau klaikią neviltį netekus artimųjų, bet ir šiandien
nesiimu ko nors teisti ar teisinti. Vėliau kai kas kalbėjo, kad šie, apsimetę partizanais, tolimesniuose kaimuose rinkę duoklę.
Dar vėliau, kai jau mokiausi Kamajuose, ne kartą mačiau prie skrebyno ant
žemės sumestus nušautus jaunus vyrus, bet tai buvo man nepažįstami žmonės ir
jų vaizdas giliai atmintyje neišliko. Vaikai prie visko pripranta. Šiurpą dar kėlė,
kai iš Rokiškio į Kamajų mokyklą atsiųstas komjaunimo sekretorius (komsorgas),
vėliau tapęs prokuroru, šoko, trypė ant tų lavonų „pergalės šokį“ ir keikėsi.
Reikėjo rinktis. Po karo Lietuvoje buvo gaji viltis, kad Vakarų valstybės, ypač
JAV, nepaliks sovietų pavergtos Lietuvos ir greitai išvaduos. Jaunimui reikėjo apsispręsti: eiti į sovietų kariuomenę ar į mišką ir ginklu kovoti prieš okupantus. Jauni
Kalvių kaimo vyrai dar 1944 m. irgi turėjo apsispręsti, ar, prasidėjus mobilizacijai,
eiti į kariuomenę, ar į mišką. Sveiką protą ir gerą nuovoką parodė du gerbiami
ir pasiturintys Kalvių ūkininkai – Juozas Jokubonis ir Jonas Tumas. Jų sūnūs irgi
turėjo rinktis. Tėvai viešai pasakė, kad su savo šautuvėliais dabar rusų galybės
neįveiksi. Matot, kaip vokietį suraitė. Gerai paslėpkite, kas ką turite, ir laukite:
kai amerikonai pradės, tada ateis ir mūsų laikas, o dabar, nori ar nenori, reikia
eiti į kariuomenę. Iš kariuomenės sūnūs grįžo gyvi, nors nemažai vargo patyrę.
Kaimo autoritetais pasekė kiti, o į mišką slėptis išėjo Jonas Steniulis, bet jau
dėl kitos priežasties. Mat jis buvo seniūnas, Kalvių kaime savas žmogus, niekas
jo nesišalino, nebijojo. Jis išnešiodavo mokesčių ir prievolių reikalavimus, įspėdavo žmones, kurią dieną bus renkami šilti drabužiai vokiečių kariuomenei. Tą
dieną kaimiečiai geresnius kailinius įkišdavo kur nors giliau nuo pašalinių akių,
o jaunimas, kai sužinodavo, kad bus verbuojami darbams į Vokietiją, sprukdavo
pas draugus ar gimines į kitą valsčių.
Užėjus sovietams, seniūnui grėsė dideli nemalonumai, ir jis pasislėpė miške tankiame tamsiame eglynėlyje Gintynių miške išsikasė žeminę. Mes, Kalvių vaikai,
tuose miškuose grybaudavome ir labai stebėdavomės radę šviežio smėlio krūvelę
pataisynuose. Tik vėliau sužinojau, kad taip Jonas naktimis kibirais nešiojo smėlį
toliau nuo savo kasinio. Nežinau, ar kas nors iš artimųjų žinojo jo žeminės vietą.
Girdėjau, kad su mylimąja jis susitikdavo atsitiktinai, jai iš anksto nežinant. Ar
matė jis savo sūnų? Sunku suprasti, kaip ištvėrė drėgmę, šaltį ir vienatvę. Bėgo
laikas ir dilo slapuko nervai. Metalas ir tas surūdija, o čia – jaunas žmogus...
Dabar, praėjus pusei šimtmečio nuo tų dienų, nuėjus į aukštą mišką prie
didelės duobės – kas liko iš Jono Steniulio žeminės – verta pamąstyti, ką gali
ištverti lietuvis, kai turi viltį.
Aloyzo Vilio radijas. O viltis, kad laisvasis pasaulis išvaduos Lietuvą, metų
metus neapleido Kalvių kaimo žmonių. Negesino jos ir užsienio radijo stotys.
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Kaimynas Aloyzas Vilys, visokių darbų meistras, tais sunkiais pokario metais
turėjo vėjinę elektros jėgainę namams apšviesti ir tais laikais geriausią radijo imtuvą Rodina. Svarbiausia, kad jis nebijojo rizikuoti: pats klausydavosi ir leisdavo
kaimynams pasiklausyti lietuviškų laidų iš užsienio. Dėl trukdžių, kuriuos kurdavo
„maišyklės“, žmonės nelabai ką išgirsdavo, bet viltį, kad amerikonai greitai ateis,
tos laidos labai palaikė. Pasitaikydavo ir linksmų dalykų.
Viena iš aktyviausių radijo klausytojų, laukiančių permainų, buvo Ona
Janavičiūtė (Janavičiaus Aniotė). Nedidukė, posausė, pakumpusi, oraus raukšlėto
veido ji tryško optimizmu ir bet kam abejojančiam kirsdavo: „Pamatysi, tik pradžius,
amerikonas kaip duos, tai ruskiams gaurai rūks.“ Pradžiūvus keliams ir nesulaukus
amerikonų, Aniotė juos teisindavo: „Kaip tu nesupranti, amerikonai tai ne ruskiai,
javų netryps. Pamatysi, kai laukai atsilaisvins, ir pradės.“
Praeidavo vasara, ruduo, bet Aniotės viltis negeso: „Taigi amerikonų kariuomenėje
yra daug juodukų. Jiems mūsų žiemą šalta. Pamatysi, kai tik atšils, apie Velykas, kad
duos...“ Ne tik jai, bet ir daugeliui kitų netilpo į galvą, kad pasaulis mus pamiršo.
Trėmimai. Netrukus Kalvius užgriuvo naujos nelaimės – trėmimai iš Lietuvos. Baimė buvo visuotinė. Tie, kurie turėjo daugiau nei pusę valako žemės,
kurių giminėje buvo partizanaujančiųjų, kurių gryčia dengta skarda, dėl visa ko
rengėsi iš anksto: drabužiai paruošti, sukimšti į maišus, kiaulė papjauta ir išrūkyta,
įrankiai surinkti ir padėti po ranka. Kiek atmenu, ši nelaimė neaplenkė Antano
Vilio, Petro Vilio, Petro Tumo, Juozo Gykio namų.
Antano Vilio sodyba buvo prie miškelio, toli nuo didelio kelio, šeimoje
daug jaunimo, todėl čia dažnai lankydavosi partizanai. Apie tai daug kas žinojo.
Turbūt todėl šią šeimą išvežė pirmąją.
Juozas Gykys, gyvenęs ir pinigų žemei pirkti užsidirbęs Amerikoje, buvo
aiškus kandidatas į Sibirą. Tuo neabejodama jo šeima išvažiavo gyventi į Vilnių, o
jis pats saugojo namus. Atėjo skrebai, nieko gero namuose neradę, įsodino suvargusį
senyvą žmogų su menku drabužių ryšulėliu į vežimą ir išvežė iš namų. Vežamą
per Kalvių kaimą Gykį pamatė kaimo žmonės ir ėmė nešti ir krauti į vežimą
paramą – kas ką turėjo: duonos kepalą, lašinių, kailinius, pagalvių... Po kelių dienų „buožė ir liaudies priešas“ Juozas Gykys grįžo: žmonės kalbėjo, kad „liaudies
draugams“ toks žmogus neįdomus, juolab kad galima parinkti kitą, turtingesnį.
Petras Vilys buvo nagingas metalo dirbinių meistras, bet nebuvo nei didžiai
turtingas, nei didžiažemis. Per savo gabumą ir potraukį užsigeidė įsidarbinti
mašinų ir įrengimų remontininku. Tai buvo geras darbas. To paties darbo siekė
ir vienas labai nusipelnęs, labai perspektyvios tautybės ir labai patikimas skrebas.
Tik jo rankos nebuvo auksinės kaip Petro. Jam „paprašius“, Petro Vilio šeima ir
„išvažiavo“.
Kolektyvizacija. Nespėjo žmonės užgydyti karo padarytų žaizdų ūkiui, pasistatyti gryčių ir ūkinių pastatų vietoje sudegintųjų, prisiauginti gyvulių, įdirbti
žemės, kad duonos netrūktų, o jau iš valdžios atėjo žinių, kad neteisingai gyveną:
vis pavieniui, vis kas sau ir nežinia, kas ką galvoja taip gyvendamas. O reikia
visiems bendrai dirbti ir dirbant dainuoti – visi į kolektyvinius ūkius!
Sunkiai buvo kuriamas toks ūkis Kalvių kaime. Agitatoriai iš rajono vargo,
kol, skrebų padedami, šeimų galvas surinkdavo į susirinkimą, o surinkę visą die882
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ną ir naktelę agituodavo taikydami bizūno ir meduolio politiką. Ūkininkai kiek
galėdami tokių susirinkimų vengė. Mūsų kaimynas Juozas, pamatęs, kad į jo
kiemą privažiavo nekviestų svečių, pasislėpė rugių lauke. Sėdi, laukia, kol nieko
neradę išvažiuos. Tik sėdėti rugiuose nieko nematant visai neįdomu. Tai Juozas
ir kyštelėjo galvą, o jį pamatę skrebai pykšt iš šautuvo. Juozas lept ant pilvo. Po
keleto tokių pykštelėjimų ir išprašė Juozelį į susirinkimą.
Nestojančiuosius gąsdino – atimsią žemę. Aktyvistai pastatų pašaliais sukalė
kuolus taip, kad ir būdelė su širdute atsidūrė atimtoje žemėje. Tada Jonas Dagys
kaimynams uždainavo:
„Gelbėkit, kaimynėliai, apipuolė ubagai,
Kala kuolą sąsparėlėn ir visai neteisingai.“
Prieš vėją nepapūsi: didino pyliavas, mokesčius, grasino išvežti – taip sukūrė
Kalvių kaime nedidelį kolektyvinį ūkį.
Pirmaisiais metais žmonės nevaromi kibo į darbą. Vasarą sekmadienių
pavakariais jaunimas norėdavo traukti į gegužinę, o tėvai, niekieno neraginami,
pristatydavo vežti dobilų į klojimus, nes karščiui nupuolus netrupa dobilų lapeliai.
Ir taip iki išnaktų – nebėra laiko gegužinei. Ne vienas drąsino save ir kitus, kad
gal nepražūsime. Pyliavos mažesnės, mokesčiai mažesni. Tai, kas liks atsiteisus
su valstybe, pasidalysim ir neblogai gyvensim.
Rudenį ūkyje iškūlė javus, suskaičiavo, išvežė pyliavas, sumokėjo mokesčius ir jau ruošėsi dalytis derliaus likutį už darbą, bet čia įsikišo rajono valdžia.
Sako: taip neišeina, pyliavas reikia pakartoti. Kai grūdai sandėlyje, išvežti juos
nesunku. Taip kartojo, kol žmonėms liko po kelis šimtus gramų grūdų ir kelias
kapeikas už darbadienį.
Prie mokesčių ir pyliavų žmonės jau buvo pripratę, bet kolūkyje pyliavas
reikia atiduoti linksmai. Mano tėvas Povilas Bendorius jaunystėje iš bėdos griežė
armonika gegužinėse. Tai sužinoję apylinkės (valsčiaus) partiečiai bandė jį pasodinti
pirmajame gurguolės vežime, kad griežtų armonika ir rodytų, kaip kolūkiečiai
„džiaugdamiesi“ veža grūdus į paruošų punktą. Tėvas susimušė ranką, pirštai
ištino, gurguolės vežė grūdus be suplanuotų linksmybių.
Žiemą, tuoj po Naujųjų metų, ėmė trūkti pašaro šeimos maitintojai karvutei.
Pašaro buvo, bet tik suvisuomenintuose klojimuose, o jie užrakinti. Kai ateina
bėda, žmonės darosi išradingi. Tėvas su mažu sūnumi eina prie klojimo, vaikas
įlenda per pamato skylę, ir žiūrėk – po pusvalandžio jau abu neša didelį maišą
dobilų savo karvutei. Tų pačių dobilų, kuriuos vasarą taip rūpestingai suvežė.
Taip prie Dešimties Dievo įsakymų buvo pridėtas vienuoliktas: imti iš kolūkio –
ne nuodėmė.
Kalvių kaime nebuvo stambių ūkių, bet ūkininkai buvo išdidūs žmonės:
žinojo savo vertę, išmanė, kada kokį darbą dirbti. Juos labai žeidė sunkiai užgyventos nuosavybės praradimas ir jų pačių pavertimas pigia darbo jėga. Ta žmonių
karta negalėjo priprasti, kad juos, išdidžius ir daug gyvenime mačiusius, kasdien
varo į darbą kažkoks vaikėzas ir verčia dirbti ne tai, kas tą dieną reikėtų. Jiems
atrodė, kad naujoji valdžia nesutaria su protu. Daug juoko sukėlė pirmoji melio883
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racija – be planų, be išmanymo. Iš MTS atvažiavo du galingi vikšriniai traktoriai
su milžinišku plūgu. Ūkio brigadininkui buvo paliepta parodyti melioratoriams
laukus. Vaizdelis atrodė toks: per pievas, per dirvas, per kalvas bėga brigadininkas, o jam iš paskos žlega du galingi traktoriai ir verčia plačių plačiausią vagą.
Netrukus paaiškėjo kai kam seniai žinoma tiesa – į kalną vanduo neteka.
Nuolatiniai nepritekliai, nežinia, kas bus rytoj, darė savo: žmonėms atrodė,
kad jų laukia dar didesni išbandymai. Tie, kurie turėjo vaikų, planavo, kaip juos
gelbėti. Sakydavo: „Mes kaip nors užbaigsim gyvenimą, o jūs, vaikai, mokykitės, kad
ištruktūmėte iš čia.“
Tų metų vaikai kibo į mokslus pagal savo galimybes, nenorinčių mokytis
nebuvo.
Sunkius pokario ir pirmuosius kolūkių metus reikia pripažinti alkoholizmo
sugrįžimo į kaimą pradžia.
Po Stalino mirties padėtis kolūkiuose ėmė gerėti. Apie tą laikotarpį galėtų
būti ilga kalba. Visų pirma atsirado malonesnis žodis kolūkis vietoj kolchozas, kolektyvinis ūkis, nors dar ilgai žmonės, nenorėdami dejuoti ir kad kas nors neišgirstų,
ko nereikia, į klausimą:„Kaip gyveni?“, atsakydavo: „Un kaukaza“ ir palinguodavo
galvą: suprask pats.
Kaimo žmonės buvo imlūs geroms, visų pirma technikos, naujovėms ir, jas
išbandę, greitai priimdavo. Taip pasakytina apie pirmojo krovininio automobilio
GAZ-51 pirkimą. Valdyba ilgai svarstė, ar verta tiek daug pinigų išleisti daiktui,
be kurio iki tol apsiėjo. Galų gale, nusipirkę ir pradėję vežioti grūdus bei trąšas,
apsidžiaugė, kad vienas sunkvežimis pakeičia daug arklių ir sutaupo laiko. Pirmasis ir nepakeičiamas jo vairuotojas buvo Jonas Tumas.
Vairuotojo ir traktorininko profesiją įgydavo žiemą vis daugiau jaunimo
Panevėžio mokykloje. Per išleistuves į Panevėžį jauni vyrai dainuodavo:
„Sudiev, Lietuva, išvažiuoju Panvėžin.“
Kalbėti apie gerėjusį kaimo gyvenimą maždaug nuo 1960 m. būtų smagiau,
bet apie tai tegu paporina geriau žinantys.
Kalvių žydas. Netiesa, kad lietuviai, bent jau Kalvių žmonės, buvo nusiteikę
prieš žydus. Su Kamajų miestelio žydais Kalvių žmonės bendravo ir prekiavo.
Pirkti bargan arba barteriniai mainai – prekės už žemės ūkio produktus buvo
įprastas dalykas. Vieni kitais visiškai pasitikėjo. Kaip sakoma, kiekvienas lietuvis
turėjo „savo žydą“. Tai ypač išryškėjo vokiečių okupacijos metais.
Šeštadieniais tėvas kūrendavo pirtį. Vakare, sutemus, kai mūsų ir kaimynų
šeimos išsimaudydavo, į dar šiltą pirtį nuo Gaveikių kaimo pusės per laukus
ateidavo besislapstantis Berka. Pirtyje jis slėpdavosi porą dienų, kol ši visai ataušdavo. Ilgiau neužsibūdavo, nes mūsų sodyba prie vieškelio. Tėvas nešdavo jam
maisto ir arbatos. Palaukdavo, kol Berka pavalgys, paimdavo indus, kad nebūtų
įkalčių, sudėdavo į drumzlino vandens kibirą ir nešdavo šiltą vandenį į tvartą
gyvuliams girdyti.
Maistas tuo metu daugiausia buvo su kiauliena, kurią žydų tikėjimas draudžia valgyti. Mano senelė, teta ir motina labai krimsdavosi, kad stumia Berką į
nuodėmę, be to, ir pačios nuodėmę užsitraukia. Tėvas nebuvo toks dievobaimingas
ir jas ramindavo, kad dabar ne tik žmonės, bet ir dievai užsiėmę karu ir lašinių
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spirgų neskaičiuoja. Atrodo, tokios pat nuomonės buvo ir Berka. Kaimynai žinojo
apie Bindariaus žydą, bet visi mokėjo laikyti liežuvį už dantų.
Vėliau, apie 1962 m., kai jau gyvenau Vilniuje, Kalvarijų turguje tėvas
atsitiktinai sutiko tą patį Berką, dabar jau Birkovičių. Juodu ilgai kalbėjosi kaip
geri pažįstami.
Be kaltės kalta. Miela dėdienė Marijona, tolima Jeronimo Uborevičiaus giminaitė, visą gyvenimą visoms valdžioms esant buvo be kaltės kalta. Jeronimas
Uborevičius, žinomas kariškis, sovietinėje Rusijoje malšino Tombovo valstiečių
sukilimą, vadovavo Minsko karinei apygardai ir buvo kartu su Tuchačevskiu
Stalino nurodymu sušaudytas kaip liaudies priešas.
Tarpukario laikotarpiu Marijona kasmet spėliodavo, ar kunigas kalėdodamas
(kalendravodamas) užsuks į jos namelius, ar nepritrūks pavakare laiko. Tai daugiau
priklausydavo ne nuo kunigo, o nuo to, kas jį veždavo. Ji nenorėjo būti išskirta
ir pripažinta esanti iš bedievio giminės.
1940 m. paaiškėjo, kad Marijonos šeima yra iš pikčiausio sušaudyto liaudies
priešo giminės. Marijona ėmė kalbėti: „Dieve, Dieve, kažin kas dabar man bus?“
Tą kartą nieko blogo neįvyko, matyt, neužteko laiko ar žinių apie liaudies priešo
giminaitę. Atėjo vokiečių okupacijos metai, juos pakeitė vėl sovietinė okupacija,
o Marijona vis kartojo „Dieve, Dieve...“
Kai Uborevičius buvo reabilituotas, atsirado norinčiųjų iš Marijonos sužinoti daugiau apie jį. Gyvenimo pamokyta Marijona maldavo, kad tik paliktų ją
ramybėje. Nieko nežinanti ir neatsimenanti. Taip ir išėjo Anapilin be kaltės kaltoji
galutinai nesupratusi, kodėl visą laiką teko gyventi tarp piktų politikos girnų.
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Mano gimtieji Kalviai
Algimantas Vilys

Senuosiuose Livonijos ordino dokumentuose minima vietovė Calwe – dabartinis Kãlvių kaimas, kurio vardo kilmė susijusi ne su kalvio amatu, bet, kaip
rašoma B. Kviklio knygoje Mūsų Lietuva (t. 2, p. 165), su kalvomis. J. Tumas-Vaižgantas apsakyme Svėdasiškiai (Rinktiniai raštai, Vilnius, 1957, t. 2, p 403) rašo, kad
Male¤šiai, Kalviai, Utenâ, Sartÿ ežeras, Užpåliai paminėti 1253 metais Mindaugo
ir kardininkų sutartyse. Istorinė ar literatūrinė data – vis tiek Kalviams garbė.
Dar galima pridurti. Istorikas Jurgis Jurginis 1986 m. balandžio 12 d. savaitraščio
Literatūra ir menas straipsnyje Odė Anykščiãms rašo, kad kai kurie istorikai yra
iškėlę hipotezę, jog netoliese Anykščiÿ, ant Šeimyníškių piliakalnio, buvusi valstybės kūrėjo Mindaugo sostinė Võruta, o prie Latavõs upelio buvęs Mindaugo
dvaras. Šiaulių – Saulės mūšis įvykęs 1236 m. ne prie Šiaulių miesto, o prie
Rubíkių ežero, ten, kur yra Šiauliÿ kaimas. Kalavijuočių pulkai traukė per S¸lių
kraštą, nuo Da÷gpilio, Zarasÿ. Kalviai nuo Anykščių nelabai toli.
Vėlesniuose rašytiniuose dokumentuose Kalviai paminėti jau 1744 metais.
Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės (Žečpospolitos) padalijimo 1795 metais Lietuvoje buvo įvestas naujas administracinis-teritorinis suskirstymas, toks,
koks buvo carinės Rusijos gubernijose. Kalvių kaimas priklausė Kauno gubernijai, Vilkmergºs apskričiai (pavietui), Alotÿ valsčiui (gmynai). Šis kaimo adresas
nurašytas iš Juodoniÿ Jono Baleišio, Juozo s., žemės sklypo plano, kurį sudarė
Lietuvos Respublikos ŽŪM Žemės tvarkymo departamentas 1931 metais. Šiame
plane, be naujo J. Baleišio gyvenamosios vietos adreso, nurodytas ir senasis, taip
pat nurodyta, kiek žemės paimta kelių, mokyklos, kapinių reikalui. Juodonys ir
Kalviai priklausė tam pačiam Alotų valsčiui.
XVIII a. pr. Lietuvą nuniokojo Šiaurės karas (1701–1710), badas ir maras
(1708–1710), sausros ir skėrių antplūdžiai. Daugiau negu trečdalis Lietuvos gyventojų išmirė maro epidemijos metu. Kai kurie dvarininkai ir šiaip turtingi žmonės,
bijodami maro epidemijos bei užkrečiamųjų ligų, stengėsi geriamąjį vandenį laikyti
sidabriniuose induose, valgyti sidabriniais įrankiais, net į šulinius mesdavo sidabrinius daiktus. Kaimuose liko daug tuščių sodybų, nedirbamų laukų ir pulkai
keliaujančių elgetų bei valkatų. Ir dabar Lietuvoje kai kur tebėra išlikusių maro
aukų laidojimo vietų, vadinamųjų maro kapinaičių. Dar šio šimtmečio pradžioje
žmonės, valydami senų dvarų šulinius, kai kur rasdavę sidabrinių daiktų. Dvarininkai
išlikusius valstiečius įvairiais būdais perkeldavo į tuščias dvarų ir kaimų žemes.
To meto negandos ir nelaimės neaplenkė ir mūsų Kãlvių kaimo. Maro aukų
buvo daug. Reikėjo kam nors pasiryžti, nebijoti tvarkyti ir laidoti mirusiuosius,
kad baisioji liga dar labiau neplistų. Vieni iš tokių drąsių, pasišventusių buvo
trys Narbutų šeimos sumanūs (provorni) broliai ir dvi seserys. Ši šeima išmirė
vėliau, praėjus maro epidemijai. Mirties priežastis aiškinama taip: vienas iš brolių
Narbutų, laidodamas mirusiuosius, radęs gražias pirštines, jas parsinešęs namo
užmetė ant klėties užlų. Po kelerių metų vienas iš brolių tas pirštines pradėjęs
nešioti, staigiai susirgęs ir miręs. Netrukus susirgusi ir išmirusi visa Narbutų
886

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

šeima. Liko tušti namai. Vėliau į šiuos Narbutų namus Saviči¿nų dvarininkas
atkėlė du brolius Dagius iš Kurkliìčių kaimo. Nuo čia, anot mano tėvo Aloyzo
Vilio, Povilo s., pasakojimų, girdėtų iš vyresniųjų vaikystėje ir jaunystėje, prasideda mūsų giminės genealogijos atminimas, iš pradžių be tikslių datų, vardų ir
vietovių pavadinimų.
Kadangi mūsų giminės istorija prasideda Kãlviuose, tai pasakojimas bus
paįvairintas kaimo gyvenimo vaizdais, papildytas tėvo bendraamžių pasakojimais,
J. Tumo-Vaižganto raštų laisvomis citatomis bei įvykiais, kurie kartais tiesiogiai
lyg ir nesusiję su mūsų gimine, bet tai gyvas praeities atminimas, kurio negaliu
praleisti ir nepaminėti nėra kaip.
Istoriniuose šaltiniuose nurodoma, kad XVII–XVIII amžiuje Lietuvoje dar
buvo kaimo gyventojų, kurie laikėsi senųjų pagonybės papročių. Pavasarį, birželio mėnesį, ir rudenį, lapkričio mėnesį, žmonės susirinkdavo kur nors miške
ar lauke, garbindavo medžius ir akmenis, mirusiųjų sieloms keldavo puotas,
patys valgydavo iki apsivalgydavo, gerdavo alų iki persigėrimo. Tokios apeigos
ir vaišės valdžios ir bažnyčios buvo smerkiamos, o žmonės persekiojami. Juos
vadino burtininkais, raganiais, žolininkais arba tiesiog čeraunykais. Vadinamieji
burtininkai turėjo savą, gal kiek paslaptingą, gyvenimo būdą, kūrė šeimas su
pagoniškų šeimų nariais, pažino daug vaistingųjų augalų, o kaip juos vartoti,
kitiems buvo nemaža paslaptis.
Kalvių kaime, kaip pasakojama atsiminimuose, irgi buvo čeraunykų, daugiausia iš Sabalių giminės. Pasakojama, kad į Sabalių giminę buvo atitekėjusios
labai didelės čeraunykės – Memėnaičia iš Neviìrių kaimo ir Balaišyčia iš Robliÿ.
Kalvių kaime čeraunykai rinkdavosi ant gražaus kalnelio (atrodo, piltinio),
esančio 21 kilometre kairėje kelio Rõkiškis–Kamaja¤–Svėdasa¤ pusėje, mišku apaugusioje dauboje (už šimto metrų nuo kelio). Prieš kokius 50 metų šis kalnelis
buvo pelkėje, dar neapaugęs mišku. Pasakojama, kad šiame kalnelyje palaidotas
labai garbingas žmogus. Besimeldžiančius kaimo čeraunykus kiti kaimo žmonės,
nežinia kieno skatinami, gaudydavo ir keldavo į seną, dyku viduriu, skersai
kaimo ūlyčią palinkusią Braziūno liepą, vadintą Bekeriu. Iš jų buvo tyčiojamasi.
Vėliau vadinamieji kaimo čeraunykai, ypač moterys, neištverdami žmonių patyčių
ir skriaudų, turėjo palikti kaimą arba atsisakyti savo tikėjimo. Pasakojama, kad
dar anksčiau „nepataisomus“ čeraunykus veždavo ant Mošk¸nų kalno. Ten degdavę laužai. Broniaus Kviklio knygoje Mūsų Lietuva (1991, t. 2, p. 181) rašoma,
kad nelabai toli nuo mūsų Kalvių kaimo, Salÿ apylinkėje, prie Šetekšnõs upės,
yra Guči¿nų kaimas. Gučiūnai nuo seno pagarsėję Raganų kalnu, ant kurio
buvo sudegintos kamajiškės seserys Mulvinaičios, įtartos raganavimu. Vėliau, po
Mulvinaičių sudeginimo, jau valdant grafams Morikoniams, buvo liautasi deginti
„raganas“. Ilgainiui kaime išnyko pagonybė, o kartu su ja išnyko užkalbėjimų nuo
visokiausių – ne tik žmonių, bet ir gyvulių – negalavimų, taip pat nuo gyvatės
įkandimo, rožės, priemėčio paslaptys. Buvo pamirštos vaistingųjų augalų gydomosios savybės. Išnyko padavimai apie kalnelius ir akmenis su keistais ženklais.
Nelabai seniai miręs Šermukšnýnės (miško) Kastulis Pernavas, kaip vyresnieji
tvirtina, dar mokėjęs užkalbėti nuo gyvatės įkandimo. Jo senelė buvo kilusi iš
pagoniškos Naujåsodžio Vaičiūnų šeimos. Naujasodės arba Naujåūlyčio kaimas
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pagal Salų dvaro inventorizacijos knygas vadinosi Nowa Wieś, o pagal Kamajų
parapijos krikšto knygas (1769–1778) – Villa Nowa.
Pasakojama, kad kaimo laukuose, maždaug tarp buvusios Antano Vilio,
Pranciškaus s., sodybos ir Krýlių eglyno (raisto), prie upelio, vadinto Šìškupiu
(dabar jo vietoje melioratoriai išburbino didelį griovį), buvo Kírkėnų kaimelis. Ten
gyvenę žmonės vietomis išardavę žemes su pelenais ir anglimis. Nuo seno čia
buvęs didelis akmuo su ženklu, panašiu į laiptukus aukštyn, ir gilia įduba viršuje.
Krylių kaimo Antanas Zovė, Marcelino s. (1907–1995), prisimena, kad prie Krylių
eglyno buvęs didelis akmuo, kad jie, mažiukai, kopėčiom užlipdavę ant akmens
žaisti. Kur dingo akmuo, A. Zovė nežino. Kitas didelis melsvas akmuo su žvėries
pėda (kai kas dar vadino Vilko pėda) ir keistomis linijomis šonuose (neatrodo, kad
būtų suskilęs) buvo kitoje Antano Vilio sodybos pusėje, netoli buvusio kluono.
Mano senelio brolis Petras Vilys (1864–1933) ateidavo prie šio akmens, kažką
matuodavo ir skaičiuodavo. 1986 metų vasarą šį akmenį melioratoriai išvežė. Ar
ne geriau būtų buvę, jeigu šis nemažas laukų riedulys su vilko pėda būtų likęs
savo vietoje ar bent atsidūręs ant kaimo Čeraunykų kalnelio, kaip paminklas tos
epochos pasaulėžiūrai, kai žmonės garbino medžius, akmenis, perkūną bei žalčius.
O melioratoriams jis buvo tik didelis akmuo ir daugiau nieko...
Toliau einant į rytus, už Povilo Bendoriaus sodybos, už plento, dešiniajame aukštapelkės pakraštyje, buvo didelis akmuo irgi su žvėries pėda. 1938 metais
Šermukšnynės (Gave¤kių) Šukys suskaldė šį akmenį tvarto pamatams. Barbora
Bendorienė (1869–1944) sakydavusi, – prisimena jos vaikaitis Jonas Bendorius
(gim. 1936), – kad seniau šioje aukštapelkėje gyveno geležinės varlės, tikriausiai
pelkiniai vėžliai. Ta pačia rytų kryptimi toliau miške yra dar vienas akmuo su
kažkokia lyg kanopinio žvėries pėda. Jis guli miške tarp minėto Šukio ir Pernavo buvusių sodybų. Smulkiame žemėlapyje pažymėjus minėtų akmenų vietas,
Čeraunykų kalnelį ir dar Juodoniÿ piliakalnį, pažymėtos vietos keistai maždaug
vienodais atstumais susieina. Tikriausiai atsitiktinumas? Šalia minėto piliakalnio,
irgi baloje, yra nedidelis kalnelis. Žmonės jį vadino Valiulio kalneliu. J. TumasVaižgantas kūrinyje Pragiedruliai tarp kitų aprašo ir Valiulio kalnelio padavimą.
Palinkusi Bražiūno liepa, vadinama Bekeriu, augo maždaug ten, kur dabar vaikų darželis. Šitą palinkusios liepos pavadinimą minėdavusi J. Galvydžio
(gim. 1904) motina Veronika Galvydienė (Untanėlyčia). Po šia liepa būdavę žmonių
susibūrimai. Eugenija Šimkūnaitė knygoje Gyvačių karalystė bekeriu vadina tą, kuris neturi savo giminės (savo kero), yra vienišas. Kaimo ūlyčioje buvo ir daugiau
liepų. Viena iš jų, senutėlė, tikriausiai tų laikų reliktas, ir dabar tebestovi prie
Vlado Jakubonio pirties.
Truputį plačiau apie liepas ir bitininkystę. Daugumoje Lietuvos kaimų žmonės
sodindavo daug liepų, siekdami keleriopos naudos: be medienos, liepų medžiai
trukdydavo plėstis gaisrui, iš liepos karnų (žievės) žmonės pindavo vyžas, buvo
labai vertinamas liepų medus. Pirkliai už liepų medaus pūdą (16 kg) mokėdavo
iki 10 rublių, o už vaško pūdą (žvakių gamybai) – iki 20 caro rublių.
Neaišku, ar netoli esanti Mikni¿nų ūlyčia skendėjo liepų žalumoje (perkūnsargiai nebuvo žinomi), bet 1898 m. rugpjūčio 16 d. (senuoju stiliumi) gaisras
sunaikino 24 valstiečių sodybas, padarydamas žalą už 40 000 rublių.
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XIX amžiuje Lietuvos bitininkai laikė daug bičių, daugiausia rąstiniuose aviliuose, rečiau bartuose (išskaptuotose pušų drevėse). Pačius bitininkus drevininkus
vadino bartininkais. XIX a. pabaigoje atsirado lenkų bitininko Levicko sistemos
rėminiai aviliai. Autorius buvo apdovanotas 1893 metų Paryžiaus parodos aukso
medaliu. Pradėjo kurtis bitininkų draugijos, atsirado pavyzdinių bitynų. Salosê
grafas Pšezdzeckis turėjo pavyzdinį bityną. Paštas neimdavo mokesčių už bičių
motinėlių persiuntimą.
Bites ir bitininkus bei jų tarpusavio santykius globojo lietuvių mitologinė
deivė Austėja. Algirdas Julius Greimas knygoje Tautos atminties beieškant (1990,
p. 264) rašo, kad prie bičių – vyrų darbas, kad bitininkauti gali tik vyrai ir tik
suaugę. Užsiiminėti bitėmis – tai tas pats, kaip ir užsiiminėti moterimis.
Ten, kur dabar vaikų darželis, turėjo būti minėtų Narbutų sodyba, kurioje
buvo apgyvendinti Savičiūnų pono atkeltieji broliai Dagiai. Vienas iš brolių išsikėlė
gyventi į Bajõrų kaimą netoli Svėdasÿ ir nieko daugiau apie jį nėra žinoma. Antrasis
Dagys Narbutų sodyboje išaugino tris vaikus: Peliksą, Motiejų ir dukterį. Duktė
ištekėjo už Jurėno Varkùjuose (netoli Svėdasų). Daugiau nieko apie ją nežinoma.
Motiejui Dagiui atiteko tėvų sodyba. Jis turėjo du sūnus – Mykolą ir Joną
Aleksandrą ir tris dukteris – Uršulę, Michaliną ir Julijoną. Viena iš jų ištekėjo
už Gintýnių Maksimo, kita – už Gavėno iš Kalvių ir apsigyveno Kultuviškyje,
trečioji – Julė pasiėmė užkurį Mataušą Vilį iš Gudoniÿ kaimo. Mataušas Vilys
gimė ir augo Bagvilių kaime, netoli Panemunėlio, vėliau apsigyveno Gudonių
kaime. Mataušo tėvas Jonas Vilys kilęs iš Naujåsodžio kaimo (Willa Nowa). Tarp
kitko, mano tėvo Aloyzo Vilio namuose yra sena spinta. Pasakojama, kad šią
spintą užkurinei Julei Dagytei padarė Mykolas Kepalas iš Kalvių. Jis mirė apie
1900 metus. Čia būtų galima pridurti, kad namuose yra išlikęs senas medinis,
įmantriai išpjaustytas, vienakojis, juodai dažytas, tikriausiai proginis stalas. Pasirodo, kai buvo pastatyta dabartinė plytų mūro Kamajų bažnyčia (1897–1903),
šios bažnyčios statytojas kun. Jonas Jokymas (Jakimavičius) išpardavinėjo senosios
klebonijos baldus. Mano senelis Povilas Vilys nupirko minėtą stalą, prie jo keturias
kėdes ir minkštasuolį. Išliko tik stalas.
Julė ir Mataušas Viliai susilaukė šešių sūnų ir vienos dukters. Duktė Kotryna
jaunutė, tėvų verčiama, ištekėjo už pagyvenusio našlio Dagio iš Bajorų kaimo.
Kotrynos (kituose dokumentuose Katarina) ir vyriausio brolio Juozo vestuvės buvo
iškeltos kartu. Sūnus Stasys mirė 21 metų. Sūnūs Petras, Jurgis ir Povilas pasidalijo
tėvų sodybą, prisipirko šiek tiek žemės, pasistatė namus ir gyveno atskirai, netoli
vienas nuo kito. Povilas, kaip jauniausias, liko gyventi senojoje vietoje, maždaug
ten, kur dabar vaikų darželis. Sūnus Pranciškus išėjo užkuriomis tame pačiame
kaime už Pranciškonos Sabalytės. Jų sodybos liekana – tai išlikęs senas beržas prie
dabartinio Jono Stasiškio namo. Anksčiau šalia beržo stovėjo akmeninis kryžius.
Tėvai, Mataušas su Jule, atidavė vaikams dalis: Juozui – tūkstantį rublių,
Pranciškui – šešis šimtus ir Kotrynai – keturis šimtus rublių. Palyginimui: knygoje
Kovenskaja pamiatnaja knyga na 1861 god (1862 m. leidinys) rašoma, kad ūkininkas paprastam darbininkui (bernui) už ištarnautus metus, neskaitant maisto ir
drabužių, mokėdavo iki 20 sidabrinių rublių, moteriai – nuo 6 iki 10 sidabrinių
rublių. Karvė kainavo nuo 8 iki 10 sidabrinių rublių, avis ar ožka – nuo 1 iki
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2 sidabrinių rublių. Leidinyje Eskizai (Ukmergė, 1995, nr. 8, p. 12) Č. Šaduikis
rašo, kad apie 1870 metus Vilkmergės (Ukmergės) dviklasės mokyklos mokytojo
metinė alga buvo 115 rublių, katalikų tikybos mokytojo Klemento Mickūno (kilusio
iš Kalvių) – 150 rb, o popas už kelias savaitines pamokas per metus gaudavo
250 rublių.
Juozas Vilys vedė iš Nemeni¿nų kaimo Elžbietą Vaičiulytę ir apsigyveno
Legíškyje, netoli Panemunºlio. Ten nuomojo dvarą, tartum ruošėsi statyti malūną.
Anksti Juozui mirus, niekais pavirto jo šeimos gyvenimas. Valdžia išvaržė turtą,
šeima buvo išvaryta iš dvaro. Juozo žmona Elžbieta su penkiais mažais vaikais
apsigyveno prie Kamajų šilo, Rūdbalių kaime, mažoje grytelėje ir patyrė visus
vargdienių sunkumus.
Senatvėje tėvas Mataušas Vilys, jau nesveikas, su dideliu guzu ant sprando,
apakęs gyveno pas sūnų Jurgį. Motina Julė buvo labai darbšti ir sumani moteris,
senatvėje gyveno pas jauniausiąjį sūnų Povilą. Mataušas anksčiau mėgo „garbinti“
visagalį Bakchą, o Julė senatvėje įprato rūkyti. Ją kankino stiprus kosulys, o kai
užsirūkydavo – nustodavo kosėti. Sūnui Povilui motinos pomėgis sudarė nemažai
rūpesčių, nes tuo metu geras tabakas buvo brangus. J. Tumas-Vaižgantas Pragied
ruliuose, aprašydamas mūsų krašto, mūsų apylinkės kaimo buitį, mini Denionių
Taučvienę, kuri dažnai apsirgdavo gumbu, raitydavos, kamuodavos, šaukdavo
„mirsiu, mirsiu“, kol neparagaudavo Rygos balzamo iš molinio leko (molinio indo
plonu kaklu). Namiškiai tikėjo balzamo moliniame leke gydomąja galia, kai tik
vienas lekas baigdavosi, Taučvienė ieško, kas važiuoja į Rygą, kad kitą atvežtų.
Matyt, to laikotarpio mūsų krašto žmonės tikėjo tabako ir balzamo gydomąja galia.
Povilas, kaip jauniausias vaikas, baigė Alotų (Kunigiškių) vienklasę mokyklą,
buvo paimtas caro armijon, bet burtų būdu pasisekė ištraukti didžiąją kortelę ir
tarnauti nebereikėjo. Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais buvo seniūnas.
Neaišku, ar kiti Povilo broliai kur nors mokėsi. Alotų vienklasėje mokykloje
1880 metais mokėsi 42 mokiniai, mergaičių nebuvo. 1881 metais mokėsi 54 mokiniai, mergaitės neminimos. (Pamiatnaja knyga Kovenskoj gub. na 1881 god.)
Kai Lietuvoje atsirado rekrutų prievolė, nemažai jaunų Kalvių kaimo vyrų
pakliuvo caro kariuomenėn. Rekrutai iš namų buvo išlydimi su skausmu ir neviltimi. Ilgai tarnauti svetimame krašte nemokančiam kalbos, nuolat ujamam ir
mušamam, atrodė tolygu lėtai ir sunkiai mirčiai. J. Tumas-Vaižgantas savo raštuose keliose vietose su skausmu aprašo buvusius rekrutininkus. Po dvidešimt
penkerių metų sugrįžę vyrai, jau sìniai, beveik nieko kitaip nemokėdavo, kaip
tik lietuviškai, beveik nieko nežinojo apie svetimus kraštus, dažniausiai nemokėjo
taisyklingai pavadinti nė tų vietų, kur jie vargus patyrė. Už ketvirčio amžiaus
iškentėtus vargus, už sunaikintą gražųjį amžių grįžęs rekrutininkas gaudavo tris
daiktus: du ar daugiau varinius medalius, dvi dešimtines (dysiancynas; viena
dešimtinė = 1,0925 ha) žemės, iš kurios pusė buvo labai geros, pusė dešimtinės
tankaus krūmo visam amžiui kuro ir medžiagos. Trečias daiktas – bene brangiausias, tai 36 rublių metinė pensija.
Kamajų ir Svėdasų valsčių rekrutininkai kasmet per Jonines prisisegdavo
varinius medalius ir patraukdavo į gubernijos centrą. Ten kasininkas, paprastai
toks pat senis, tik ant krūtinės, be kokios dešimties ar daugiau šviesesnių ar tam890
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sesnių varinių medalių, turėjo dar sidabrinį ar auksinį, stengdavosi nuo kiekvieno
rekrutininko pensijos truputį pasilikti sau aiškindamas, kad atėjo sunkūs laikai,
sunku pragyventi. Porą dienų prabuvę keliauninkai, pailsėję keleivių užeigoje,
praleidę ne vieną buteliuką, prisiragavę degtinės ir tabako dūmų, pernakvoję
Ąžuolýnėje, pusalkaniai, nelabai patenkinti vienas kitu, patraukdavo namo per
Kavãrską, Anôkščius. Keliauninkų būrys iki Svėdasų sumažėdavo, o nuo Svėdasų
iki Kamajų visai išsiskirstydavo. Kamajai jau priklausė Novoaleksandrovsko (dabar
Zarasÿ) apskričiai.
Tarp grįžusių iš carinės armijos Kalvių kaimo rekrutų, – prisimena tėvas
vyresniųjų pasakojimus, – Kepalo, Žigės, Tutino, Staniulio buvo Motiejaus Dagio
brolis Peleksas, Julės Vilienės dėdė. Peleksas į namus sugrįžo per Švediją, per
Klaipėdą. Pasakojama, kad jam grįžtant namo prasidėjęs karas, ir jis kažkaip atsidūrė Švedijoje, bet ne kaip karo belaisvis. Kaip buvęs rekrutas, Peleksas Dagys
kaimo laukų pakraštyje, prie Kamajų kelio, gavo iš valdžios žemės, dar truputį
prisipirko, pasistatė namus ir ten gyveno. Kaimynystėje, tik kitoje kelio pusėje,
įsikūrė tokio pat likimo kaimynas rekrutas Žigė. Peleksas Dagys turėjo du sūnus –
Mykolą, Kazimierą ir dukterį. Mykolas Dagys iš pradžių tarnavo pas žmones, nes
namuose buvo abu tėvai, brolis ir sesuo, o žemės nedaug. Kurį laiką Mykolas
tarnavo pas Mataušą Vilį, ten pat tuo metu tarnavo ir Veronika iš Gýkių kaimo.
Vėliau Mykolas ir Veronika susituokė.
Pelekso duktė ištekėjo, atrodo, už Žilinsko iš Urbõniškio. Kazimieras Dagys
išvažiavo kažkur į miestą ir daugiau apie jį jokių žinių nėra. Tadas Vilys, Jurgio s. (1901–1961), pasakojo, kad kažkada traukinyje ar autobuse sutikęs senyvą
žmogų, pavarde Dagys, kuris pasakojo, jog jie buvo trys vaikai, jų giminė kilusi
iš Kalvių kaimo...
Rekrutininko Pelekso Dagio ūkis atiteko sūnui Mykolui. Šis buvo didžiai
darbštus. Gerai prižiūrėjo žemę. Net iš Kamajų miestelio žydų tvartų vežiojo mėšlus
namo. Užtai žmonės jam davė Mozėšiaus (Mozės) pravardę. Kaimynų buvo sudėta
dainuška: „Žigyčių žirniai,/ Mozėšiaus girnos,/ Paužuolio milinys,/ mala mala visi trys.“
Sako, kad šituos žodžius niūniuojant lengviau būdavę rankinėm girnom
malti grūdus. Šį posmelį padiktavo Valė Pročkienė (Vilytė), Juozo (1928–1990) d.
Jinai buvo jį girdėjusi iš vyresniųjų. Žigyčios buvo rekrutininko anūkės. Nežinia,
kas buvo Paužuolis?
Mykolas Dagys turėjo septynis vaikus, kurių likimai labai nevienodai susiklostė. Vienam iš sūnų, Jonui, liko tėvų ūkis. Po Pirmojo pasaulinio karo Jonas
nupirko kaimynų Žigyčių (rekruto anūkių) žemę, perstatė tėvų sodybą. Vėliau
jau daug kas žinojo šią sodybą kaip pavieškelės Jono Dagio gražius namus su
dideliu sodu. Prie šių namų išlikę seni medžiai byloja, kad čia gyveno ne viena
Dagių karta, išaugusi ant rekrutiškos žemės dešimtinės. Dabar čia gyvena visai
kiti žmonės. Ir dar. Šalia senojo kelio, prieš nutiesiant plentą (1965 m.), buvusioje
Žigės sodyboje buvo išlikę keletas obelų ir kriaušė. Kaimo vaikigaliai, tarp jų
ir Žigiokai (ir šių eilučių autorius nebuvo šventas), kartais įsisukdavo prie šių
vaismedžių pasiobuoliauti. Jonas Dagys bardavosi ir vydavo vaikus. Aišku, jis
buvo teisus. Įdomu, ką galvojo senasis rekrutininkas Žigė apie savo provaikaičius,
sodindamas sodą? Gal buvo mažytė likimo ironija?
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Kalvių kaimo gale yra ramios ir gražios kaimo kapinaitės. Jos prižiūrimos
ir tvarkomos. Yra išlikę keletas akmeninių kryžių su XIX šimtmečio datomis,
vardais, pavardėmis. Vienas iš tokių aukštas, keturkampiškai tašytas akmuo su
kaltiniu metaliniu saulutės kryžium. Anksčiau dar buvo galima įskaityti žodžius
„Peleksas ir Motiejus Dagiai“ ir XIX šimtmečio datą. Ten pat Kazimieras Dagys,
Pelekso sūnus, prieš išvažiuodamas į miestą, atminimui pastatė panašų akmeninį
kryžių. Kuris kam priklauso, kuris kieno iš jų, dabar sunku pasakyti, nes senųjų
kryžių užrašai daugiausia išblukę. Tokia jau pamirštųjų dalia.
Kalvių kaimas – paprastas šiaurės rytų Lietuvos kaimas su nelabai derlingomis
žemėmis, miškeliais, balomis, žvirgždynais bei kalvomis. Augustinas Linčius knygoje
Šimtas geologijos mįslių 94-oje mįslėje rašo, kad žemėje kalnų grandinės išsidėsčiusios
meridianų arba paralelių kryptimi. Kodėl taip? Šiandien negali atsakyti ir galvočiai,
įvaldę mokslinės analizės metodus. Taip norisi tą pastebėjimą „pritaikyti“ Kalvių
kalvoms. Gal todėl kaimo laukuose buvo daug vietų, kurios turėjo savo vardus.
Verta paminėti tuos, kurie dar žinomi, išlikę vyresniųjų žmonių atmintyje. Taip
pat pravartu paminėti aplink kaimą esamas ar buvusias didesnes ar mažesnes
gyvenamąsias vietoves, kurių pavadinimai šiandien pamiršti ar baigiami pamiršti.

Kaimo žemių vardai
Íšdegas – retai išdžiūstanti bala Kalvių–Verksnioniÿ kelio kairėje pusėje,
maždaug už pusės kilometro nuo Kalvių kaimo. Dabar numelioruota.
Pagrundºlė – vieta, kur minėtasis kelias kerta upeliūkštį kiek tolėliau nuo
Išdego. Dabar ten tiltas.
Pagrùnda – siaura, balota vieta su upeliu, kurią kerta minėtasis kelias.
Dabar ten tiltas (netoli Gykio sodybos).
Vidùgirio pievìlė – pievelė pakrūmėje, netoli buvusios Justino Krasausko
sodybos. Pasakojama, kad anksčiau čia vasarą mėgdavę apsistoti čigonai, nors
žmonės juos vaikydavę. Dabar numelioruota.
Meškõs karčemºlė – pievelė su šaltiniu, netoli pakrūmėje buvusios Jono
Kepalo, pravarde Zanukas, sodybos. Dabar Meškos karčemėlė numelioruota. Kodėl
šis šaltinėlis vadinosi Meškos karčemėlė, nei mano tėvas, nei paminėtas pakrūmės
Jonas Kepalas paaiškinti negalėjo. Mūsų kaimo laukuose yra ir daugiau šaltinių
ar versmių, tik neaišku, kaip juos vadinti. Visi šaltiniai nelabai išvaizdūs, nepasižymintys mineraline sudėtimi – paprasčiausi gamtos kūriniai. Melioratoriams
(1986 m.) nepavyko nusausinti (o gal nenorėjo) šių gamtos kūrinėlių. Beveik visi
šaltiniai turi pavardes tų žmonių, kieno lauke yra. Tai Pakalnio, Balaišio, Bendoriaus, Jono Vilio, Aloyzo Vilio, Jonavičiaus, na, ir minėta Meškos karčemėlė. Išvardyti šaltiniai guli beveik tiesiame ruože. Atskirai yra Galvydžio versmė Oželiškių
pievos pietrytinės dalies pakraštyje. Mano tėvas pasakojo, kad apie 1930 metų
vasarą iš mūsų žemėje esančios didžiosios versmės išsiveržė gero metro vandens
stulpas. Smalsuoliai bandė įvairiais būdais išmatuoti versmės gylį, bet nepasisekė,
o paskiau sugalvojo mesti akmenis. Po kokių dviejų savaičių vandens stulpas
dingo. Dar tėvas prisimena savo tėvo (mano senelio) pasakojimą, kad jo vaikystės
metais prie šitos versmės (anksčiau buvęs Barono rėžis) pavasarį susirinkdavęs
jaunimas. Bernai atsinešdavę degtinės, mergos – kiaušinių, pyrago. Visus valgius
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sukraudavo ant čia pat esančių didelių akmenų. Visi vaišindavosi, muzikantai
grodavę, jaunimas šokdavęs, dainuodavęs.
Kumšìlos – paraistė. Tai Petro Vilio, Petro s., ir Jono Vilio, Pranciškaus s.,
galulaukės, kurios rėmėsi į Krylių eglyną, vadinamą raistu. Dabar numelioruota.
Såbalio raistelis – prie Kamajų–Svėdasų plento. Raistelis buvo Kosto Sabalio
(1853–1949) lauke, todėl ir vadinamas Sabalio raisteliu. Kalvių Liuda Pakalnienė
(gim. 1920) padeklamavo jaunystės metais girdėtas eiles apie kelelį šalia Sabalio
raistelio.
Prie Kalvių ūlyčios yr krūmelis,
Tai Sabalio Kosto raistelis.
Pabalėlis samanotas,
Šalia kelelis akmenuotas.
Ten važiuojant ratai kratos,
Ir purvyno daugel matos,
Ten vietelė labai klaiki,
O labiausiai nakties laike.
Tenai, sako, kad vaidenas,
Žydas senas begyvenąs.
Ir man taip atsitiko,
Žydas senas pasitiko –
Barzda ilga kaip šluota,
Nuo žilumo kaip šerkšnota.
Tik staiga jisai pranyko,
Tuoj čigonė pasitiko.
Toji aplink vikriai sukas,
Lyg skrisdama artyn vis brukas.
Staiga rūkas pranyko,
Skimundrio gaidys pragydo,
Ir viskas išnyko...
Skimundris gyveno buvusioje kaimo karčemoje prie tilto kaimo gale.
Stuµpo balâ – bala Jokubonio lauke. Prie balos stovėjo kilometrus žymintis
stulpas.
Apýdėmis – Gasparo Jurgelionio lauko dalies pavadinimas. Ten pat, netoli
buvusios Jurgelionio–Pečiūros sodybos, yra aukštumėlė, kurią vadino Apydėmio
kalneliu.
Ožìliškės – tai buvo pelkėta, neišdžiūstanti, užžėlusi nendrynais bei krūmokšniais vietovė prie Juodonių kaimo laukų ribos. Kunigas Klemensas Mickūnas,
Nikodemo s., gražia karieta iš Ukmergºs atvažiuodavęs į gimtuosius Kãlvius pamedžioti šitose balose ančių. Kaimo vaikigaliai, tarp jų ir kunigo sūnėnas Stasys
Mickūnas (1887–1946), eidavo baidyti ančių, padėdavo kunigui medžioti. Kunigas
ruošėsi savo sūnėną globoti, leisti į mokslus. Ankstyva dėdės Klemenso mirtis
suardė visus sumanymus. Mano tėvas prisimena vyresniųjų kalbas, kad Klemen893
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sas Mickūnas artimai bendravo su Petru Viliu (1864–1933), dažnai susipykdavę.
K. Mickūnas gimė Kalvių kaime. Kalvių kapinaitėse išlikęs jo tėvo Nikodemo
paminklas su aiškiu užrašu. K. Mickūnas Ukmergėjê gyveno ir kunigavo maždaug
nuo 1870 iki 1893 metų. Be tiesioginių pareigų, jis buvo Ukmergės dviklasės
mokyklos katalikų tikybos mokytojas. 1890–1891 metais – Ukmergės labdaringos
draugijos Dobrochotna kopeika tarybos narys. Vėliau iškeltas į Ga÷rės parapiją, netoli
Tauragºs. (Iš Pamiatnaja kniga Kovenskoj guberniji, 1870–1893 m. kasmetinių leidinių.)
Kaip prisimena sūnus Stasys (gim. 1937), sudėtingai klostėsi Klemenso sūnėno Stasio Mickūno, Stanislovo s., gyvenimas: carinės armijos kareivis, Pirmojo
pasaulinio karo dalyvis, vokiečių karo belaisvis. Grįžęs iš nelaisvės į gimtuosius
Kalvius, sėkmingai ūkininkavo, išaugino nemažą šeimą.
Po kaimo pasidalijimo į vienkiemius Oželiškės atiteko Jono Galvydžio, Pranciškaus s., ir Petro Tumo, Jurgio s., nuosavybėn. Jiems pavyko Oželiškės balas
šiek tiek apsausinti. P. Tumas dalį balos pardavė valstybei. Ten buvo ruošiamas
durpių kuras pieninėms. 1985–1986 metais melioratoriai nusausino Oželiškes.
Dabar – kultūrinės pievos. Numelioravus Oželiškes, daug kam šuliniuose nuseko
ar dingo vanduo. Vieni iš naujo kasė gilesnius šulinius, kitiems nebereikėjo, nes
gyvenvietėje atsirado vandentiekis.
Oželiškės pietrytiniu kraštu remiasi į kalvą. Stačiai ja pakilus, ant kalvos,
dešinėje Kamajų–Svėdasų kelio pusėje, kažkada buvo kaimo kapinės. Po karo dar
ilgokai stovėjo Galvydžio jauja, ten pat buvo senas medinis kryžius. Nuo seno
ir dabar ten kasamas žvyras. Anksčiau rankomis kasant, pasitaikydavo žmonių
kaulų, bet į tai niekas nekreipdavo dėmesio. Atsimenu, kažkuriais pokario metais
mudu su tėvu, veždami žvyrą privalomam kelio remontui, radom žvyre sulig
rankos piršto didumu nugludintą, apvalų, smailėjančiu galu, rusvos spalvos lyg
akmeninį strypelį. Kaimo žmonės tokius daiktelius žinojo ir vadino kauko speniais.
Augustinas Linčius knygoje Šimtas geologijos mįslių, 93 mįslėje – atsakyme rašo, kad
Lietuvoje susigulėjusių uolienų sluoksniuose, upių skardžių papėdėse, žvyrynuose
pasitaiko rasti į pirštą panašių karbonatinių suakmenėjimų. Paleontologai ilgai
triūsė, kol išsiaiškino, kad tai moliuskų galvakojų, vadinamų belemnitais, vidinė
skeleto liekana. Šitie gyvūnai gerai plaukiojo, turėjo stambias akis, daug čiuptuvų.
Gyveno prieš 310 mln. metų. Lietuvoje belemnitai turi liaudiškus vardus: velnio
kulka, velnio pirštas, kauko spenys, laumės papas ir kt.
Ir dar. Anot vyresniųjų pasakojimų nuotrupų, anksčiau čia buvę aplink
miškai. Gyveno meškos. Iš šitų kapų kartais jos išsikasdavusios palaidotus žmones.
Kita pasakojimų nuotrupa, kad moteriai netoli kapų pjaunant avižas, atėjo
meška sužeista koja. Letenoje buvo įlindusi medžio šaka. Nusigandusiai moteriškei meška atkišusi sužeistą koją. Moteris ištraukė iš kojos šaką ir meška, nieko
blogo nedariusi, nuėjo.
Šitas pasakojimų nuotrupas mums, kaimo berniokams, apie 1960 m. pasakojo
Juozas Bražiūnas (1908–1977).
Bóbos kalnìlis – aukštumėlė Povilo Tumo, Jurgio s., lauke. Dabar Povilo
Tumo namuose gyvena Pakštų šeima. P. Tumas šiame kalnelyje kasdavo bulvėms
laikyti duobes.
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Maskólraistis – Kumšėlose, baloje iškilusi aukštumėlė buvusioje Juozo Vilio,
Pranciškaus s., žemėje. Pasakojama, kad čia miręs turtingas keliautojas rusas, prieš
mirtį spėjęs ten pasislėpti savo turtą. Valdžia globojo ir saugojo keliaujančius
prekybininkus (kromelninkus). Dabar numelioruota.
Bala¤šio ir Riebióji pievìlės – tai dvi pievelės prie buvusios Antano Vilio
sodybos. Dabar ten miškas.
Joniìnės pievìlė – buvusi pievelė Jono Vilio, Jurgio s., žemės rytinėje dalyje.
Pasakojama, kad tai rekruto našlės Jonienės pievelė, kurioje naktį pasirodydavę
vaiduokliai, girdėdavosi lyg žmogaus dejavimas, lyg kiaulių kriuksėjimas, vandens
čiurlenimas. Dabar numelioruota.
Vale¤kos kalnìlis – taip buvo vadinama aukštumėlė greta buvusios Petro
Vilio sodybos. Dabar mūsų kraštuose žmonių su Valeikos pavarde negirdėti. Šio
šimtmečio pradžioje mūsų kaime palei kiemus vaikščiojantis siuvėjas, pavarde
Valeika, Galvydžio namuose apsistodavęs ilgesniam laikui. Valeika turėdavęs
mokinių. Vienas iš jų buvo Kazimieras Vilys, Pranciškaus s. (1895–1917). Labai
neklausydavęs, tingėjęs mokytis siuvėjo amato. Kai mokytojas rodydavo, kaip
reikia drabužį sukirpti, tai Kazimieras nusisukdavęs ir kitų akivaizdoje šaipydavosi, – prisimena Jonas Galvydis. Kazimieras žuvo Pirmajame pasauliniame
kare.
Pavºžaičių ar Pavºžos kalnelis – tai aukštumėlė tarp Jono Pakalnio ir Balaišio sodybų netoli Kamajų–Svėdasų plento.
Čerãunykų kalnìlis – minėtas anksčiau.
Mílžbala, o gal Melžbala – Kamajų – Svėdasų kelio dešinėje pusėje, prie
Povilo Bendoriaus sodybos (maždaug už 1 km nuo Čeraunykų kalnelio). Žaliavo
skaisti beržų giraitė, numelioravo, liko durpynėlis.
Kåzio Tùmo pasienis – tai įvairių lapuočių su viena kita pušimi 10–15 metrų pločio miškelio juosta. Ši juosta iš rytų į vakarų pusę beveik ištisai dalijo
K. Tumo žemę į dvi dalis. Aplinkiniai šią juostą vadino pasieniu, bet nežinojo ir
niekam nekildavo mintis, iš kur atsirado toks pavadinimas. Pasirodo, tai liekana
ribos, kaip tėvas pasakojo, iš buvusios kaimo trilaukės sistemos. Anksčiau dauguma trilaukės sistemos ribų būdavo apželdintos medžių bei krūmų juostomis –
vadinamaisiais pasieniais. Kur laukų ribas žymėjo ne želdiniai, ten buvo iškasti
grioviai arba buvo kaimo keliai, o kampuose riogsojo dideli akmenys.
Pasieniai turėjo keleriopą paskirtį: žymėjo laukų ribas, per vasaros karščius
gyvuliai galėjo pasislėpti, žmonės pasikirsdavę malkų. Dabar K. Tumo pasienio
neliko. Numelioruota.
Ståsio Mick¿no ska»džius – tai vandens išgrauža per kalvą, vadinamą
Pavėžaičių (ar Pavėžos) kalneliu. Šis maždaug 150 m ilgio skardis prasideda ir
baigiasi nedideliu grioveliu. Kalvos viršuje skardžio plotis siekia apie 30 m, o
gylis 5–6 m. Teka mažytis upeliukas. Dėl didelio lygių skirtumo – didelis upelio
krytis. Pavasarį tyliais vakarais sukeltas upelio ūžesys toli girdėti. „Mickūno skar
džius jau kriokia, jau pavasaris“, – sakydavo mama.
Dešinėje skardžiaus pusėje, kalvos viršūnėje, aparus dirvą išsiskirdavo
tamsesnis žemės lopinys. Toje vietoje pasitaikydavo rasti susilydžiusių žemės ir
geležies šlako gabalų, žmonių vadinamų grūzdais. Ir dar prie to paties. Mano
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brolis Alvyras, Valės Mickūnaitės užkurys, prie šito upelio dirvoje rado plokščią,
gero kumščio dydžio, su grioveliais akmenioką, kurio profilis labai „limpa“ prie
delno. Savo radinį jis padovanojo mano dukrai Zofijai. Enciklopedijoje panašius
akmenis vadina gremžtukais. Pats nesiryžtu to tvirtinti.
Telìtnykas – kaimo pakluonių slėneliai ar mažos pievelės.
Pridåtkas – žemės priedai rėžiniame kaime: lauko pakraščiai, kampai, kurie
nesudaro viso žemės rėžio.
Konstantinas Jablonskis knygoje „Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių
kalboje“ (1940) surinko plačiai vartojamus lietuviškus žodžius, kurie XVI amžiuje pateko į rusų arba lenkų kalba rašytus teisinio pobūdžio aktus. Tarp jų yra
Apydėmė, Iždagas (Išdegas), Pagrunda, Pavėža, Radùtė. Yra net paminėtos javų
kultūros: avižkviečiai (Tra÷pis, Mikõliškis), avižieniai (Lôgumai, Pagõjai, Upôtė),
kvietrugiai (Žagårė).

Gyvenviečių vardai
Radùtė - vietovė Kalvių kaimo pašonėje, palei Kosto Sabalio raistelį ir paslaptingą kelelį. Šio amžiaus pradžioje dar buvo keletas mažų trobelių: Pranciškaus Gavėno, senutės Elžbietos Kepalaičios, Adolfo Čeponio. Daugiau mano tėvas
pavardžių neprisimena. Jie žemės neturėjo ir neaišku, iš ko jie gyveno.
Iš vaikystės atsimenu, kad vyresnieji Radutės vardą minėdavo lyg ir su
ironijos atspalviu. Dabar šioje vietoje puikuojasi gyvenamieji mūriniai namai, stovi
vandentiekio bokštas.
Šermukšnýnė – buvusi gyvenamoji vietovė tarp Kalvių ir Gave¤kių.
Gintýnės – vietovė tarp Kalvių ir Mikniūnų. Jonas Gogelis (gim. 1904) iš
Kamajų, anksčiau gyvenęs Gintynėse, pasakoja, kad jo kaimynas iš Šermukšnynės Kostulis Pernavas turėjo Šermukšnynės ir Gintynių žemės planą, pažymėtą
1802 metų data. Šiame plane buvo nurodytos bendros pievos ir ganyklos. Mano
tėvas prisimena vyresniųjų pasakojimus, kad dalis Gintynių ganyklų ir miško priklausė Kalviams pagal servitutą (teisę nemokamai naudotis dvaro mišku gyvuliams
ganyti). Šį terminą valstiečiai žinojo. Lietuvoje servitutas nustojo galioti kaimams
skirstantis į vienkiemius, o Gintynės atiteko valstybei. Jonas Galvydis aiškina, kad
pagal servitutą Kalvių žmonės taip pat naudojosi ganyklomis, krūmais, augusiais
palei Krylių ir Verksnionių laukų ribas.
Mano senelis Povilas Vilys (1870–1946), kaimo seniūnas, apie 1923 metus
prikalbino du jaunus kaimo vyrus, ką tik sugrįžusius iš kariuomenės, Joną Kepalą
ir Juozą Bendorių, Juozapo s. (1895–1947) važiuoti į miestą (į kokį – neaišku) ieškoti
Gintynių plano. Kaimas apmokėjo kelionės išlaidas. Vyrai sugrįžo nieko neradę.
Šio šimtmečio pirmoje pusėje Gintynėse, kai kas dar vadino Gurovka, buvo
keletas sodybų: Makšimo, Raišelio, Gogelio, Mikėno, brolių Pavlo, Sergejaus ir
Jakimo Beloglozovų sodyba. Viena sodyba, kaip pasakoja vyresnieji, buvo sena,
su dideliu gyvenamuoju namu, su dideliu rūsiu namo apačioje, su dideliais ūkiniais pastatais. Tai kadaise buvusi Savičiūnų dvaro miško kontora. Vaižgantas
„Pragiedruliuose“ plačiai aprašo tokią dvaro miško sodybą. Vienas gyvenamojo
namo galas būdavo skirtas gyventi vyriausiajam girininkui, kitas visas galas –
didžiulė gryčia – kontora. Iškirtus aplink miškus (o miškas davė didelį pelną),
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šią miško kontorą Savičiūnų dvaras kažkam perleido. Ten gyvenusių žmonių
pavardės – Vėbra, Reikalas. Šioje sodyboje gimė žymus lietuvių mokslininkas,
chemijos mokslų daktaras Juozas Vėbra. Apie jį man pasakojo jo sūnus Evaldas,
be to, rašė prof. dr. Romualdas Baltušis straipsnyje Savanorio keliai ir kūryba, išspausdintame žurnale Mokslas ir gyvenimas (1991, nr. 10).
XIX ir XX šimtmečių sandūroje šioje sodyboje gyveno ūkininkas, pavarde
Jonas Vėbra, turėjęs apie 150 ha žemės. 1901 m. balandžio mėn. Vėbrų šeimoje
gimė sūnus Juozas, būsimasis savanoris, kovotojas dėl Lietuvos nepriklausomybės,
Lietuvos karininkas pulkininkas, žymus lietuvių mokslininkas, chemijos mokslų
daktaras, tyrimų laboratorijos įkūrimo organizatorius.
Juozui Vėbrai mokantis, šeimą ištiko didelė nelaimė. Ūkio rugiuose buvo
rastas nušautas aukšto rango rusų policininkas. Tėvą carinė valdžia apkaltino,
atėmė turtą ir nusprendė visą šeimą ištremti į Sibirą. Tačiau Salų grafas Pšezdzeckis, gerai pažinojęs Joną Vėbrą, įsitikinęs jo nekaltumu jį užstojo ir išgelbėjo
nuo tremties, bet šeima liko be duonos kąsnio. Tėvams teko daug kur nuomoti
žemę, taip pat Aukštåkalnių ir Audrõs kaimuose. Vėbros atsigavo tik Lietuvai
tapus nepriklausoma valstybe.
Pasibaigus kovoms dėl nepriklausomybės Juozas Vėbra, laimėjęs konkursą,
siunčiamas studijuoti karo mokslų Prancūzijon. Grįžęs dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1925 m. J. Vėbra vėl Prancūzijoje, Tulūzos universitete studijuoja
chemiją. Čia jis įgijo matematikos licenciato ir chemijos daktaro laipsnius. Grįžęs į
Lietuvą, 1932 m. jis įkuria Tyrimų laboratoriją. Užėjus sovietams J. Vėbra su visais
moksliniais darbuotojais išeina dirbti į Kauno VDU. 1944 m. jį suima gestapas,
1945 m. gyvena perkeltųjų asmenų stovykloje, vėliau kurį laiką – Prancūzijoje,
paskui išvyksta į JAV. Ten dirbo įvairiuose moksliniuose centruose sprogstamųjų
medžiagų tyrėju.
Juozas Vėbra mirė 1994 m. vasario mėnesį.
Vilniuje gyvenanti Kastutė Vėbraitė, kilusi iš Trùmponių kaimo, tvirtina,
kad tikrai Gintýnėse (Gentynėse) jų giminė Jonas Vėbra turėjo ūkį. Senieji gretimo
Kalvių kaimo gyventojai (o jų likę tik du) tokios pavardės neprisimena.
Neaišku, kada žmonės, pavarde Reikalas, gyveno šioje sodyboje.
Kalvių Jonas Galvydis (gim. 1904) pasakoja, kad jo tėvas Pranas Galvydis iš
paminėtos sodybos savininko (pavardės neprisimena) nuomojęs septynis valakus
žemės. Tai buvusi nederlinga, smėlėta žemė. Ganydavę tik avis. Pats savininkas
gyvenęs kitur, rodos, Kaune, pavarde Butavičius, atvažiuodavęs tik apžiūrėti savo
ūkio ir paimti 100 rublių už metus. Ponas (taip vadindavę savininką) mėgdavęs
paprašyti tėvo atsigerti rūgusio pieno. Nežinia, kiek ponas iš puodynės išgerdavęs
pieno, bet visada ant stalo palikdavęs rublį. Vėliau Pranas Galvydis norėjo tuos
septynis valakus nupirkti, bet kaip užkurys neturėjo teisės. Pranas Galvydis nuo
Užpålių iš Butíškių kaimo buvo Kalvių Veronikos Untunelyčios užkurys. Neaišku, ar tokia tvarka buvo nustatyta kaimo bendruomenės ar aukštesnės valdžios.
Alotų valsčius buvo padalytas į 17 kaimiškų bendruomenių, tarp jų buvo Kalvių
ir Juodoniÿ bendruomenės. Kai 1918 metais prasidėjo skirstymas į vienkiemius,
prisimena J. Gogelis, ši Gintynių didelė sodyba jau nebeturėjo šeimininko. Ten
apsigyveno bežemis Barkevičius, anksčiau gyvenęs žeminėje (zemliankoje). Valdžia
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leido jam gyventi šiuose namuose, skyrė 15 ha žemės. Barkevičius dalį sodybos
pastatų nugriovė, kitus pastatus sumažino, sutrumpino.
Gintynėse gyvenęs Pavlas Beloglozovas apylinkėje buvo žinomas kaip daktaras, matyt, buvo felčeris, o visi aplinkiniai paprastai jį vadino Ruskeliu. Jeigu
apylinkėje pas sunegaluodavo, pirmiausia kreipdavosi į Ruskelį. Prisimenu, už
mano kojos egzemos gydymą mama Ruskeliui atsiskaitė stuomenimis (dvigubas
drobės gabalas – nuo galvos iki žemės, išeina apatiniai marškiniai ir kelnės).
Dabar liko tik Gintynių pavadinimas. Miškas. Liko Barkevičiaus sodybos
apgriuvęs rūsys, šalia senas klevas (medžialiepis) ir vinguriuojantis kelias į Duõkiškį.
Ankstesniais laikais mūsų apylinkėje nebuvo įprasta po gyvenamaisiais namais
statyti rūsius, juos atstodavo kamara gyvenamojo namo viduryje.
Gala¤ – vietovė tarp Kalvių ir Mikni¿nų. Dar ir dabar yra pora sodybų.
Pasvodžýs – tai vietovė tarp Kalvių ir Kunigíškių (Anykščių r.). Pasakojama,
kad čia buvo apgyvendintas rekrutas Dagys.
Kírkėnai – kaimas, buvęs palei upelį, vadintą Šìškupiu, maždaug tarp buvusios Antano Vilio sodybos ir Krylių eglyno. Šis kaimas išnykęs mano senelio
Povilo Vilio (1870–1946) jaunystės laikais. Krylių kaimo Antanas Zovė, Marcelino
s., pasakojo, kad jam iš vaikystės liko prisiminimas lauko, kur pasėliai vietomis,
lopinėliais būdavo tamsesni, vešlesni. Jo tėvas sakydavęs, kad tai Kirkėnų kaimelio
buvusių gyventojų Jurgelionio, Kaušakio, Žilinsko, Bobiedo sodybų vietos. Dabar
vietoje Šeškupio – didelis bevardis melioracijos griovys.
Petrãuka ir Kùltuviškės – buvusios gyvenvietės tarp Kalvių ir Vaičioniÿ.
Pasakojama, kad Kalvių kaimo laukai buvo labai ištįsę, keliai ilgi, kaimo žmonėms
buvo labai nepatogu apdirbti žemę, todėl dalis jų (savo valia) ankstesniais laikais
įsikūrė minėtose vietose ir davė joms vardus.

* * *
Kalvių kaimas turėjo du visuomeninius pastatus: smuklę (karčemą) ir grūdų
atsargų sandėlį (magaziną). Smuklė (sudegė per Antrąjį pasaulinį karą) ir magazinas stovėjo kaimo gale, prie kelio į Verksniónis. Maždaug kartu su magazinais
Lietuvoje atsirado valstiečių kasos. Į kasą kaimo valstiečiai dalį indėlio įnešdavo
pinigais, kitą dalį atiduodavo linų pluoštu. 1822 metais Salų valdytojas grafas
Ignas Morikonis užrašė 12 tūkstančių rublių Salų, Kamajų (tada Urbõniškio),
Svėdasų, Aleksandravo valstiečių kasoms steigti. Iš 5 proc. to kapitalo turėjo būti
išlaikoma vaistinė, mokomi baudžiauninkų vaikai, draudžiami valstiečių gyvuliai
ir trobesiai. Kunigas Liudvikas Adomas Jucevičius (1813–1846), 1837 – 1842 metais
gyvenęs Svėdasuose, rašo, kad Rygos pirkliai, daugumas jų buvę žydai, labai
vertino ir brangiausiai mokėjo už Salų, Svėdasų, Kamajų, Užpalių apylinkių linų
pluoštus. Tais laikais linų pluoštas buvo skirstomas į 10 rūšių. Pati aukščiausia
pluošto rūšis buvo žymima ženklu WZK (Weiß Zins Kron) arba GZK (Grau Zins
Kron). Už tokio pluošto birkavą (10 pūdų arba 163,8 kg) mokėjo po 54 rublius.
(„Kovenskaja pamiatnaja kniga na 1898 god.“).
Linas valstietį rėdė, puošė jo buitį ir buvo pajamų šaltinis. Vyresnieji tvirtina, kad didžioji nepriklausomos Lietuvos aukso atsargų dalis buvo įgyta už
lietuvišką linų pluoštą.
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Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kalvių Jonas Sabalys nupirko kaimo grūdų atsargų sandėlį (magaziną) ir pasistatė namus. Taip jau atsitiko, kad keitėsi šių namų
savininkai: po J. Sabalio buvo jo žentas Šakalys, vėliau Jurgis Vilys, Dominyko
s., iš Taraµdžių ir galiausiai sugrįžęs iš Amerikos juos nupirko Juozas Gykys. Ši
sodyba ir šiandien tebestovi pakrūmėje prie kelio Kalviai–Verksnionys.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir po karo kaime buvo įsikūrusios privačios
pradinės mokyklos. Viena iš jų buvo įsikūrusi Jurgio Tumo troboje. Mokytojavo
Antanas Vaičionis iš Aukštakalnio (su jo sūnumi Vytautu teko kartu mokytis
Kamajų vidurinėje mokykloje), vėliau mokytojavo Teresė Čiočytė. Ji ištekėjo už
Povilo Tumo. Kita mokykla metus gyvavo Jurgio Vilio, Mataušo s., namuose. Čia
mokytojavo Uršulė Makutėnaitė iš gretimo Gaveikių kaimo. Ji ištekėjo Ažubaliuose
už Kepalo. Žmonės ją vadino ponia Kepaliene arba paprasčiausiai Ažubalių ponia,
o jos vyrą vadino Proboščiu (lenkiškai – klebonas). Įvairiuose žmonių susiėjimuose
ji mėgo deklamuoti savo kūrybos eilėraščius, deja, dažnai nelabai kas ją išklausydavo, nesistengė jos suprasti.
Pirmojo pasaulinio karo metais Stanislovas Jakubonis savo žirnių lauke rado
kažkaip priklydusią mergaitę vokietę, pasivadinusią Frice Barkauska(?). Ji tvirtino, kad gali lietuviškai mokyti vaikus. Fricė kurį laiką Čirūnos namuose mokė
kaimo vaikus, tarp jų ir mano tėvą. Tėvas prisimena, kad mokytoja buvo liekna,
graži, greita, toli nusviesdavo akmenį, su savimi nuolat nešiojosi mažą pirktinį
bizūną, vaikai jos privengdavę. Mėgo draugystę su vokiečių žandarais, o pastarieji
negailėdavo dovanų. Vokiečių okupacinė valdžia rinkdavo jaunus kaimo vyrus
darbams Vokietijoje. Mokytoja Fricė stengėsi ir jai pasisekdavo daug vyrų išsukti
nuo okupacinės mobilizacijos, tarp jų ir Pranciškų Galvydį – prisimena jo brolis
Jonas Galvydis. Vėliau Fricė išsikėlė mokytojauti į Tadauskÿ kaimą, už Pamale¤šio,
ir ten ji pavirto vyru. Žandarai suėmė minėtą Fricę ir sušaudė. Pasirodo, tai buvo
vokiečių kareivis dezertyras. Ne veltui kaimo moterys buvo suabejojusios Fricės
moteriškumu. Pirtyje mokytoja vis stengdavosi užlįsti už vandens kubilų.
Nepriklausomos Lietuvos pirmaisiais metais Jurgis Vilys, Dominyko s., vėliau J. Gykys, pusę namo pradėjo nuomoti jau valdiškai pradžios mokyklai. Daug
vaikų iš aplinkinių kaimų baigė šią mokyklą. Pirmieji mokytojai buvo Šukytė iš
Roblių, Ąžuolas nuo Panevėžio, Vaitkus. Pastarąjį 1941 m. išvežė į Sibirą. Mokytojas
Vaitkus iš Sibiro rašė kaimynams kupinus skausmo ir pagalbos šauksmo laiškus.
Kai buvo pastatyta ir atidaryta Krylių pradžios mokykla (1936 m.), ankstesnioji
mokykla, įsikūrusi kaimo gryčios antrajame gale, nustojo gyvavusi. Tokios J. Gykio
sodybos istorijos nuotrupos.
1914 metais prasidėjo kaimų skirstymas į vienkiemius. Kaip daugelyje vietų, taip ir Kalviuose vieni valstiečiai, traukdami burtus, dalijosi žemės sklypus,
paskirstytus apskrities žemėtvarkos komisijos, o kiti savanoriškai rinkosi dvigubai
didesnius plotus, kuriuose, be dirbamos žemės, dar buvo pridedama balų, kemsynų
ar žvirgždynų. Tokių savanorių kaime atsirado nemažai: tarp jų buvo Petras ir
Pranciškus Viliai, Marcelinas Didžgalvis (būsimasis Antano Vilio, Pranciškaus s.,
uošvis), Jonas Sabalys (tas pats, kuris įsigijo magaziną), Rapolas Sabalys (jo sūnus Rapolas Sabalys, pravardžiuojamas Rapoliuku, buvo garsus kaimo giedotojas
(kantorius), Jurgis Bendorius, Gasparas Jurgelionis, užkurys Pranas Galvydis (Pran899
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ciškaus ir Jono Galvydžių tėvas). Tikriausiai savanoriai ėmėsi tokio sunkaus ir
rizikingo darbo, galvodami apie vaikų ir vaikaičių ateitį. Nuo 1940 metų vidurio
ir vėliau šitiems valstiečiams – savanoriams valdžia priklijavo didžiažemių arba
buožių vardus su visomis pasekmėmis. Gasparas Jurgelionis (1879–1952), Pirmojo
pasaulinio karo dalyvis, vokiečių karo belaisvis, buvo ne tik geras ūkininkas,
bet ir geras stalius. Kaip stalius, daug prisidėjo įrengiant Kamajų bažnyčios interjerą, padarė dvi klausyklas Duokiškio bažnyčiai. Jonas Gogelis pasakoja, kad
jam tarnaujant pusberniu pas G. Jurgelionį, labai nusibosdavo koja minti ir minti
medžio tekinimo stakles (stanoką). G. Jurgelionio įrankius, kaip atminimą, saugo
jo vaikaitis Kalvių Algis Pečiūra. G. Jurgelionis baigė Alotų (Kunigiškių) vienklasę
mokyklą. Tuo laiku (1889–1891) mokytojavo Ivan Ustankovič, mokinių buvo apie
40. Mokiniui prasikaltus, mokytojas skiausčia liniuote taip kirsdavo per mokinio
delną, kad liniuotė nušliauždavo per delną, per pirštus. Delnas ir pirštai labai
skaudėdavo, atrodo, kad karštą bandelę saujoje laikytum – prisimena Algis Pečiūra
senelio Gasparo pasakojimą iš mokyklos laikų.
XX a. pr. mūsų giminė buvo jau išsišakojusi. Dauguma vertėsi žemės ūkiu.
Kai kas dar užsiėmė šaltkalvyste, medžio ar odos darbais. Gyvenime viskas praverčia. Anaiptol ne visiems giminaičiams vienodai pakenčiamai klostėsi gyvenimas. Ne visiems pakankamai užteko duonos. Daug kas bandė laimę rasti svetur.
Pažvelgus į mūsų giminės genealoginę lentelę, matyti, kad beveik iš kiekvienos
giminės šakos žmonės vyko svetur ieškoti geresnio gyvenimo. Dabar, kai žiūri
per laiko atstumą, tai jiems, išvykstantiems, reikėjo didelio ryžto, drąsos važiuoti
į tolimas šalis, kai esi mažai raštingas, nemoki to krašto kalbos, nežinai gyvenimo
būdo, papročių, o turi tik sveikatą, darbščias rankas ir tikėjimą ateitimi. Daugelis
išvykusiųjų neatrado didelės laimės. Dauguma, užsidirbę kiek pinigų, grįžo atgal
į tėvynę pradėti savarankiško gyvenimo. Gal su pačiu didžiausiu turtu, kaip
aukštos kvalifikacijos elektrikas, apie 1920 metus iš Petrogrado grįžo Pranciškus
Vilys, Juozo s. Jam buvo patikėta vadovauti Rokiškio elektrinei ir miesto energetiniam ūkiui. Vėliau jis iš valdžios gavo pasiūlymą ir sutiko vadovauti Raseinių
elektrinės statybai. Ten mirė, būdamas 48 metų. Likę svetur giminaičiai gal ir
neblogai gyveno, bet dauguma nesukūrė šeimų, buvo vieniši. Apie juos liko tik
prisiminimas. O laimingi visada ir visi norėjo būti. Mūsų giminės žmonės buvo
paprasti, kaip šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų. Atrodo, kad blogo vardo
etiketės niekas nenešiojo ir nenešioja. Tai tokie žmonės kūrė ir saugojo tautos
kultūrą, kalbą, dainas, papročius, pasakas, padavimus.
Neretai galima rasti literatūroje arba išgirsti kalbant apie žinomą, paprastą
ir išmintingą tiesą, kad žmogaus, kaip asmenybės, dvasiniam-doroviniam pasauliui suformuoti neužtenka šios dienos, kad jam reikalingas kraitis – tie gyvasties
syvai, tekantys iš esamų ir praėjusių kartų (generacijų) medžių šaknų, ir kad
pagaliau reikalingas praėjusių kartų atminimas vardan žmogiškumo, švelnumo,
vardan pareigos gyvenimui ir artimiesiems.
Metai bėga. Keičiasi melioruojamos tėviškės kraštovaizdis. Greitai pasimirš
senosios sodybos ir jų gyventojai, greitai išdils iš atminties vietovių, laukų vietų
pavadinimai, prisimirš kaimų tradicijos, senieji darbai ir amatai. Mano vaikiškoje
atmintyje liko kaimo žmonių susiėjimai, vakarėliai, vaidinimai, užgavėnės, mėšla900
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vežio, pjūties, kūlimo talkos, o jau vestuvės – tikras liaudies teatras. Mažai liko
kaimuose muzikantų, pasakininkų, pokštininkų, dainininkų, audėjų ir kitų amatų
meistrų. Visi ką nors kūrė, darė, vieni kitus papildė, paįvairino savo buitį. Atrodo,
kad buvo melioruojama ne tik žemė, bet ir žmonės. O reikia, kad būtų švenčiamos
vestuvės, kad po apylinkės laukus skardentų vaikų balsai. Reikia, kad neišnyktų
mūsų žemių ir laukų vardai, nemirtų legendos, kad neišdžiūtų upeliai, neišnyktų
šaltiniai, kad nebūtų pamiršti tėvų, senelių, prosenelių kapai. Nevalia nežinoti savo
praeities, negalima būti kurčiam ir aklam jai. Kaimas nebūtų kaimas be amžinai
čia gyvenančių žmonių su savo rūpesčiais ir džiaugsmais, be kalvotų laukų ir
pievų su mįslingais vietovardžiais, be akmenuotų ir dulkinų kelių kelelių, kur
nakties metu labai ratai kratos, o vietom vietelės labai klaikios, be medžių ošimo
ir gamtos paminklėlių, be išblukusio užrašo ant užmiršto kapo kryžiaus, be širdies
virpulio – čia mūsų džiaugsmas, čia mūsų skausmas, čia mūsų gimtinė – Kalviai.
Šiame pasakojime bandžiau plačiau aprašyti Julės Vilienės (Dagytės) ir
Mataušo Vilio giminės šaką, taip pat Kalvių kaimo ir apylinkės atskirus faktus.
Gal kas dar ką prisimins, papildys iš girdėtų tėvelių, senelių kalbų apie mūsų
giminės šaką, apie savo apylinkę, apie įvykius, susijusius su gimine. Tada dar
gražiau sulapos mūsų Giminės medis, dar tvirčiau jausimės įsišakniję savo žemėje.
Pabaigai turiu pridėti, kad peržiūrėtose XIX a. bažnytinėse knygose (santuokos, gimimo, krikšto, mirties registracijose), valdžios leidiniuose ar užrašuose
senose kapinėse ant senųjų kryžių lietuviški vardai, pavardės, vietovių pavadinimai
visur užrašyti iškraipyta lenkų ar rusų kalba. Daugelio žodžių prasmę galima
nustatyti tik pagal žodžio šaknį. Mokyklose visų dalykų mokyta rusiškai, tik per
tikybos pamokas buvo kalbama lietuviškai.
Gal kas nors iš mūsų giminės, paskaitęs šį pasakojimą, pasakys, kad tai paprasta, kasdieniška pasaka. Sutinku ir taip. Rašydamas nesinaudojau jokia sistema.
Nuoširdžiai žymėjau faktus, jų aplinkybes. Kartais ir pasakos žmonėms reikalingos.
Už palankumą ir pagalbą dėkoju Tėvui ir anksčiau paminėtiems garbingo
amžiaus kaimynams.

Kalvių kaimo (ūlyčios) gyventojai
iki išsiskirstant į vienkiemius
Jurgis Tumas. Valakas.1 Vaikai: Elena, Petras, Povilas, Jonas. Didelė
troba, Jurgio brolis Ulius skolindavo pinigus už procentus.
Pranciškus Jurgelionis (pravardė Pikšiukas). Žemės neturėjo. Trys
dukterys. Troba mažytė. Buvo stalius, dengdavo stogus.
Stanislovas Jokubonis. Valakas. Vaikai: Juozas, Pranas, Ulius, Povilas.
Juozas ir Pranas gyveno tėvų namuose, Ulius ir Petras išėjo užkuriom. Povilas kaip savanoris kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės,
gavo žemės Salose.
Gasparas Tumas. Valakas. Vaikai: Juozas, Kazys. Gasparas – Jurgio
Tumo brolis. Gera, didelė troba.
Petras Vilys. Pusvalakis. Troba dviejų galų.
Vaikai: Petras ir kt.

1

Valakas – žemės sklypas apie 21 ha. Vyr. red.
pastaba.
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Juozas Bendorius. Pusvalakis. Vaikai: Povilas, Juozas, Nastė, Bronislava. Troba sena.
Jurgis Bendorius. Pusvalakis. Vaikai: Jonas, Emilija, Veronika, Alfonsas. Veronika ištekėjo už Bitino panemuniečiuose. Anksti mirė nuo
įlindusios rankon adatos. Nespėjo pačiupti ir ištraukti. Emilija mirė
nuo pasiutusios lapės įkandimo.
Pranciškus Vilys. Pusvalakis. Sabalytės užkurys. Troba gera. Vaikai:
Juozas ir kt.
Pranas Kepalas. 2/3 valako. Vaikai: Kazys, Jurgis, Karusė, Kastė.
Troba gera, dviejų galų.
Mindaugas Vilimas. Pusvalakis. 5 vaikai. M. Vilimas buvo labai
stiprus žmogus. Traukė arklį iš duobės, persitempė ir mirė.
Kastulis Sabalys. Pusvalakis. 6 vaikai. Vėliau nusipirko dar keletą
sodybviečių.
Jonas Sabalys. Pusvalakis. 2 vaikai. Kastulio brolis Jonas Sabalys
nupirko grūdų magaziną. Pastatė sūnui Jonui namus. Sūnus dėl
muštynių išbėgo Amerikon. Ten savanoriu įstojo į JAV kariuomenę.
Žuvo Pirmajame pasauliniame kare. Buvo apsidraudęs. Giminės Lietuvoje gavo nemažą draudimo sumą (tėvai ir sesuo jau buvo mirę).
Giminaitė Juozapota Vilienė (Sabalytė) (1865–1940) gautus 12 tūkst.
Lt padėjo į kunigo Labanausko vadovaujamą Rokiškio bankelį. Po
kurio laiko bankelis bankrutavo ir indėlis žuvo.
Benediktas Sabalys (pravarde Bernelis). Pusvalakis. Sūnūs Kazimieras
ir Stasius išvažiavo Rusijon, dukterys Elena ir Karusė tapo vienuolėmis ir gyveno Italijoje. Duktė Ona liko namie, pasiėmė užkurį Joną
Gudonį nuo Jūžintų, tikrų ir netikrų atsitikimų, istorijų pasakotoją.
Jo pasakojimais patikėdavo net suaugusieji, o ką kalbėti apie mus,
vaikus. Po daugelio metų aš (šių eilučių autorius), skaitydamas savo
vaikams pasakas, daugelį personažų aptikau J. Gudonio pasakojimuose. Prisimenu atvejį, kaip J. Gudonis pažįstamiems ir nepažįstamiems
vis siūlydavo pirkti dvi radijas: vieną senesnę, kitą naujesnę, vis
nurodydamas trūkumą, kad lengva įjungti ir labai sunku išjungti
(tos radijos – tai uošvė ir žmona). Nežinantys patikėdavę.
Rapolas Sabalys. Valakas. Sūnus Rapolas buvo žymus kaimo giesmininkas (kantorius). Rapolas ir Benediktas Sabaliai buvo pusbroliai.
Marcelinas Tumas. Valakas. Vaikai: Povilas (anksti mirė), Jonas,
Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, gyveno tėvų namuose; kitas sūnus gyveno Jūžintuose, dar vienas sūnus žuvo Kaune papuolęs po
traukiniu. Duktė Elena ištekėjo už Žilio, kuris viską pragėrė. Už
M. Tumo kluono stovėjo kaimo grūdų magazinas.
Aleksandras Staniulis (pravarde Aida). Trečdalis valako. Buvo pravardžiuojamas dėl krečiamų įvairiausių išdaigų.
Juozas Kepalas. Šeštadalis valako. Gyveno buvusioje smuklėje (karče
moje). Karčema paminėta 1828 m. Kamajų parapijos gyventojų sąraše.
Duktė užsiėmė užkurį Skimundrį nuo Duokiškio.
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Pranciškus Kepalas (pravarde Puišys). Ketvirtadalis valako. Vaikai:
Petras, Ona, Angelė ir dar viena duktė. Ona ištekėjo už Baltuškos į
Kunigiškių kaimą, po karo abu su vyru kaip komunistai buvo sušaudyti. Anelė ištekėjo už Skardžiaus Vyžuonų parapijoje. P. Kepalas,
kai kėlėsi į vienkiemį, nupirko rašytojo J. Tumo-Vaižganto tėviškės
gyvenamąjį namą, kuris ir dabar tebestovi. P. Kepalas mėgdavo
pasigirti, kad Latvijos ūkininkai, pas kuriuos tarnavo, jį vadindavo
puisiu, t. y. geru, sąžiningu bernu. Nuo to ir pravardė.

Apie Kalvių kaimo žmonių gyvenimą, prieš išsiskirstant į vienkiemius, jų
buitį bei likimus pasakojo mano tėvas Aloyzas Vilys (gim. 1907) ir Jonas Galvydis
(gim. 1904).
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Pasakojimas apie Kalvių Janavičius
Auksuolė Čepaitienė

Šis straipsnis – tai pasakojimas apie Janavičių šeimą, gyvenusią Kamajÿ
parapijos Kãlvių kaime nuo XIX amžiaus. Pasakojimas sudėliotas iš įvairių frag
mentų – dokumentų, Kamajų bažnyčios gimimo, santuokos ir mirties metrikų
knygų, užrašų ir fotografijų, Janavičių šeimos, giminių, kaimynų prisiminimų,
kuriuose įvykius, faktus teko rinkti po kruopelę ir bandyti rekonstruoti ankstesnįjį šeimos gyvenimą. Daugiausia medžiagos apie savo šeimą suteikė Kalviuose
gimęs ir augęs devyniasdešimt trejų metų Petras Janavičius, kadaise tą ūkį paveldėjusio Felikso ir Agotos sūnus, šiandien vienintelis likęs iš Kalvių Janavičių.
Berenkant medžiagą radosi supratimas, ką Kalviai reiškia Janavičiams. Tai vieta,
kurią jie išlaikė nepaisydami nelaimių ir kai, atrodytų, būdavo praradę viską.
Išlaikė besirūpindami ūkiu ir šeima, tai stiprindami visomis išgalėmis, išvykę
sugrįždami tiesiogiai ar nors simboliškai, o kartais tiesiog būdami toje gimtojoje
vietoje. Tačiau Janavičių ryšys su Kalviais nėra uždaras ir nejudrus. Priešingai,
jis judrus, kaip vis kažko ieškantis žmogus. Kaip besikeičiantis gyvenimas, kuris
drąsiai eina į priekį modernumo ir naujų siekių keliu ir, pasikeitus aplinkybėms,
nualintas įstringa varganoje kasdienybėje. Tas ryšys – tai nematomi saitai, kurių
visada yra, kad ir kur gyventum ir kaip klostytųsi gyvenimas.
Janavičių vietos Kalviuose simboliu yra tapę namai – savų vyrų pastatyti
namai, kaip statiniai, įkūnijantys vietą, šeimą ir istoriją. Taip susiklostė, kad kiek
vienai Janavičių kartai namus Kalviuose tekdavo statyti vis iš naujo. Tuos namus
statydavo jie patys ir jų vaikai, vėl ir vėl atkurdami savus gyvenimus. Namai
ar tik jų nuotraukos ir pasakojimai apie juos yra tylūs ir iškalbingi liudytojai,
bylojantys šios šeimos istoriją. Kartu jie liudija ir šio krašto istorijos dalelę.

Janavičiai Kalvių kaime: pirmosios dvi kartos
Tarp Svėdasÿ ir Kamajų, 7 km atstumu nuo Kamajų, yra Kalvių kaimas.
Nelabai toli Male¤šių kaimas, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškė, čia pat
Kamajai – Strazdelio vieta. Tai vietovės, per kurias ėjo knygnešių keliai. Vietos,
apgaubtos meilės ir pagarbos knygai, žodžio vaizdingumo, kūrybinio nerimo,
subtilumo ir pagarbos žmogui. Vietos, garsios linininkyste, žirgais ir gyvulių
auginimu, socialinėmis idėjomis, blaivybės sąjūdžiu.
Nuo XIX a. septintojo dešimtmečio, o gal ir anksčiau, ūkininkai Janavičiai gyveno Kalvių kaime ir buvo šio kaimo bendruomenės nariai. Šiandien ši
pavardė rašoma – Janavičius (-ienė, -iūtė), Janavičiai. Tačiau Kalvių kapinėse ant
Felikso Janavičiaus, mirusio po Antrojo pasaulinio karo, antkapinio paminklo
užrašyta Feliksas Jonavičius. Tokia pavardės forma kartais pasirašydavo ir Felikso
sūnūs sovietmečio pradžioje. Tačiau, peržiūrėjus XIX a. Kamajų Romos katalikų
bažnyčios parapijos metrikų knygas, tokios formos neteko aptikti. Jose yra kelios,
gana artimos viena kitai, kirilica, o tarpukariu ir lietuviškais rašmenimis įrašytos
šios pavardės formos – Янaвичевъ, Яновичей, Яновичевъ, Яновичевa, Janavičienė. Yra
išlikusi ir XX a. tarpukario Jono Janavičiaus, Felikso sūnaus, nuotrauka, taip pat
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pasirašyta J. Janovič. Tad panašu, kad seniausia ir įprasta pavardės forma yra
Janavičiai.
Janavičių pavardės, skirtingai nuo kitų tose vietose paplitusių pavardžių,
metrikų knygose nepasisekė aptikti XIX a. pirmųjų dešimtmečių įrašuose. Ji atsiranda gerokai vėlesniu laikotarpiu, pradedant 1866–1873 metais ir vėliau. Be to,
kaskart atradus įrašą su šia pavarde tapdavo aišku, jog jis liečia tik tos vienos
šeimos narius. Neteko rasti nei artimų, nei tolimų giminių ar giminystės ryšiais
nesusijusių asmenų, kurie būtų turėję Janavičių pavardę ir būtų gyvenę tame pačiame Kalvių ar kituose Kamajų parapijos kaimuose. Akivaizdu, kad pagal vyriškąją
liniją Janavičiai čia neturėjo jokių giminių. Susidaro įspūdis, kad turbūt maždaug
nuo XIX a. vidurio Kalvių kaime gyveno tik viena Janavičių šeima, paveldėjimu
perleisdavusi savo ūkį sūnums. Kelios jos kartos gimė ir mirė Kalvių kaime, jų
vaikai buvo krikštyti ir susituokė Kamajų bažnyčioje, artimieji palaidoti šios parapijos kapinėse. Visiškai kitaip yra su moteriškos pusės giminėmis. Moterų, su
kuriomis Janavičiai tuokėsi, pavardės – Dagiai, Zoviai, Baronai, Žvirbliai – Kamajų
parapijoje yra dažnos nuo seno ir paplitusios įvairiuose kaimuose.
Pirmieji Janavičiai, kuriuos pasisekė rasti, yra Aleksandras Janavičius, jo
žmona Barbora Janavičienė (iš Dagių) ir jų sūnus Mykolas Janavičius. Neaišku, ar
Aleksandras ir Barbora gyveno Kalvių kaime, neaišku, ar turėjo daugiau vaikų.
Tik aišku, kad jų sūnus Mykolas buvo Kalvių kaimo valstietis ir bendruomenės
narys. Pirmasis Mykolo Janavičiaus šeimos įrašas metrikų knygose yra jo žmonos
Anastazijos Janavičienės (iš Bružų), 45 metų valstietės, mirties įrašas, mirusios
1869 m. spalio 8 d. Kalviuose „nuo džiovos“ ir palaidotos Kamajų parapijos
kapinėse.1
1
Kamajų RKB mirties metrikų knyga 1856–1873,
Po žmonos mirties šios šeimos
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA),
f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 2, įr. nr. 175.
įvykiai ėmė klostytis dramatiškai. Šei905
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mą liečiančius įrašus tuo pat metu tekdavo aptikti mirties, santuokos ir gimimo
metrikų knygose. Po pusantrų metų, mirus žmonai Anastazijai, 1871 m. sausio
24 d. našlys Mykolas Janavičius, 50 metų valstietis, veda 26 metų merginą valstietę Marijoną iš Zovių, kilusią iš Krýlių kaimo.2
Tačiau praėjus vos tik keliems mėnesiams po santuokos, tų pačių metų
birželio 24 d. Mykolas miršta, palikdamas našle jauną žmoną Marijoną ir savo
vaikus – suaugusį sūnų Aleksandrą ir dukrą Teresę. Mykolas palaidotas Kamajų
parapijos kapinėse.3
Aleksandras, turbūt ir Teresė, buvo ankstesnės Mykolo žmonos Anastazijos
vaikai. Aleksandras, matyt, buvo paveldėjęs savo senelio vardą. Kaip metrikų knygos byloja, po tėvo Mykolo mirties Aleksandras, tuo metu 23 metų jaunuolis, tų
pačių 1871 metų rudenį spalio 24 d. veda 22 metų merginą Barborą (iš Žvirblių),
valstietę, kilusią iš Pagojºs užusienio, kurios tėvai buvo Liudvikas ir Veronika (iš
Baronų) Žvirbliai.4 Galima tik spėti, kad siekis išlaikyti stabilų ir visavertį ūkinį
gyvenimą, kurį valdytų šeimininkas ir šeimininkė, galėjo būti visų šių, atrodytų,
gana skubotų permainų priežastis.
Antroji Mykolo žmona Marijona iš savo tik kelis mėnesius trukusios santuokos
1872 m. vasario 10 d. susilaukė dukters Veronikos. Ją krikštijo Kamajų bažnyčioje,
jos krikšto mama buvo Aleksandro žmona Barbora Janavičienė (Žvirblytė). Tačiau
mergytė po metų, 1873 m. vasario 25 d., mirė, kaip bažnytinėje metrikų knygoje
rašoma, „nuo raupų“.5
Tai įvyko jau ne Kalvių, bet Krýlių kaime, iš kurio kilusi Marijona. Tad
greičiausiai po vyro Mykolo mirties Marijona su dukrele Veronika kažkuriuo
metu sugrįžo į tėvų namus. Kalvių kaime ūkininkauti liko Aleksandro ir Barboros
Janavičių šeima. Taip baigėsi keli šios šeimos dramatiškos sumaišties, netekčių
ir pokyčių metai.

Trečioji karta: Aleksandras ir Barbora (Žvirblytė)
Janavičiai ir jų šeima
Aleksandras Janavičius gimė apie 1848 metus. Tėvui Mykolui mirus ūkis
Kalviuose atiteko jam, tik ką susituokusiam. Aleksandras ir Barbora Janavičiai
turėjo apie valaką žemės. Tai buvo pasiturinčių ūkininkų šeima. Jono Šedžio
duomenimis, Aleksandras Janavičius Kalvių kaime (tada priklausiusiame Aluotÿ
valsčiui) minimas 1895 m. gyventojų surašyme. XX a. pradžios kaimo plane matyti
jo sodyba, esanti kaimo gale, netoli Kosto Sabalio raistelio. Jonas Bendorius iš
Kalvių prisimena, kad Janavičiaus, kaip
ir kai kurių kitų to kaimo gyventojų, 2 Kamajų RKB santuokos metrikų knyga 1856–
žemėje balose „mušė“ vandens vers1879 m., LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 1, įr. nr. 3.
3
Kamajų RKB mirties metrikų knyga 1856–1873,
mės, išnešdamos į paviršių balų rūdą,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 2, įr. nr. 71.
kuria nuo seno buvo garsus Kalvių 4 Kamajų RKB santuokos metrikų knyga 1856–
1879 m., LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 1, įr. nr. 43.
kaimas.6
5
Kamajų RKB gimimų metrikų knyga 1866–1873
Aleksandras ir Barbora Janavičiai
m., LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 4, įr. nr. 59;
Kamajų RKB mirties metrikų knyga, LVIA, f. 1301,
susilaukė aštuonių vaikų. Jiems gimė
ap. 1, apsk. vnt. 2, įr. nr. 55.
trys sūnūs – Konstantinas, Adomas, 6 Bendorius J. Kalviai: šis tas apie kaimą ir jo
Feliksas ir penkios dukros – Uršulė,
žmones, Kalvių biblioteka, 2007 (rankraštis), p. 7.
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Veronika, Juzefa, Ona, Emilija. Pirmasis sūnus Konstantinas, gimęs 1872 m. spalio
6 d., teišgyveno ne visas dvi savaites ir mirė spalio 17 d. „dėl silpnumo“.7
Po metų 1873 m. spalio 23 d. Janavičiams gimė dukra Uršulė, vėliau, 1875 m.
rugsėjo 19 d. – Veronika, 1877 m. gruodžio 20 d. – sūnus Adomas, 1880 m. kovo
17 d. – duktė Juzefa, 1882 m. liepos 26 d. – duktė Ona, 1885 m. sausio 14 d. –
duktė Emilija ir paskutinis – 1887 m. sausio 13 d. gimė sūnus Feliksas.8
Visi vaikai krikštyti Kamajų bažnyčioje, kaip įprasta tais laikais, kelios
dienos po gimimo. Iš vaikų vardų ir jų gimimo datų galima spėti, kad daugelio
jų vardai buvo „atsineštiniai“ – jiems buvo duodami tų šventųjų vardai, kurią
arba jai artimą dieną jie gimė, pavyzdžiui, Uršulė, Adomas, Juzefa, Ona, Feliksas.
Iš trijų sūnų brandos amžiaus sulaukė paskutinis sūnus Feliksas. Antrasis sūnus
Adomas mirė nuo karštinės 1885 m. liepos 13 d., turėdamas aštuonerius metus.9
Petras Janavičius prisimena tėvo pasakojimą apie tai, kad jo brolis mirė
paauglystėje. Jis peršalęs maudydamasis upėje anksti pavasarį ir sunkiai susirgęs.
Taip Feliksas liko vienintelis namų ir ūkio Kalviuose paveldėtojas. Abu vyresnieji
sūnūs, Konstantinas ir Adomas, palaidoti Kamajų parapijos kapinėse. Iš dukterų
vyresnio amžiaus sulaukė Uršulė, Veronika ir Ona. Juzefa mirė ketverių metukų
1883 m. rugpjūčio 23 d., Emilija – 1908 m. rugpjūčio 30 d., būdama 23 m. amžiaus nuo paralyžiaus, ji palaidota Aluotÿ valsčiaus kapinėse.10
Prisiminimų apie Aleksandro ir Barboros Janavičių šeimos gyvenimą nėra
daug. Petras Janavičius atsimena pasakojimus, kad senelis Aleksandras buvęs su
barzdele. Mokėjęs lenkiškai ir mėgęs skaityti užsienietiškus laikraščius. Barbora
gyvenusi ilgiau nei vyras, senatvėje mėgusi verpti.
Tačiau bene ryškiausias šeimos pasakojimas yra apie gaisrą, per kurį sudegė
Janavičių namai, ir jiems teko kuriam laikui išsikelti iš Kalvių. Tai įvyko vieną
labai šaltą žiemą. Namo viduryje buvęs rūsys, kuriame laikytos bulvės. Kad bulvės
nesušaltų, reikėjo tą patalpą pašildyti. Tėvai pakūrė krosnį, padarė daug žarijų
ir jas supylė į ketinius puodus (špižius). Tuos puodus duktė Ona, tada dar jauna
mergaitė, pastatė netoli sienos. Kai puodai įkaito, sienos užsidegė. Tuo metu visi
sugulę miegojo ir nepastebėjo. Per gaisrą sudegė gyvenamasis namas. Netekus
namų šeima išvažiavo iš Kalvių, išsinuomojo žemę kitame Rokiškio apylinkės kaime, prie Rokiškio geležinkelio stoties.
Sugrįžo į Kalvius pasistatę čia naujus 7 Kamajų RKB gimimų metrikų knyga 1866–1873 m.,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 4, įr. nr. 196); Kanamus. Po gaisro ištekėjusios dukros
majų RKB mirties metrikų knyga, LVIA, f. 1301,
Veronika ir Uršulė su vyrais išvažiavo
ap. 1, apsk. vnt. 2, įr. nr. 142.
8
Kamajų RKB gimimų metrikų knyga 1866–1873 m.,
į Liepóją.
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 4, .įr. nr. 181);
Kitas atmintinas įvykis, apie kurį
Kamajų RKB gimimų metrikų knyga 1873–1880 m.,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 5, įr. nr. 187, 227,
pasakoja šeimos nariai, yra tai, kad
56; Kamajų RKB gimimų metrikų knyga 1880–1886
Aleksandras ir Barbora dalyvavo statant
m., LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 8, įr. nr. 119, 12;
Kamajų bažnyčią. Naują Kamajų bažKamajų RKB gimimų metrikų knyga 1880–1893 m.,
nyčią statė parapijiečiai 1903–1909 m. 9 LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 9, įr. nr. 7.
Kamajų RKB mirties metrikų knyga 1884–1894 m.,
vadovaujami kunigo klebono J. Jokimo.
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 10, įr. nr. 145.
Tai mūrinė, raudonų plytų, dvibokštė, 10 Kamajų RKB mirties metrikų knyga 1873–1884 m.,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 6, įr. nr. 146; Kaneogotikinio stiliaus šiandien tebestomajų RKB mirties metrikų knyga 1907–1920 m.,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 19, įr. nr. 104.
vinti Šv. Kazimiero bažnyčia, statyta
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pagal inžinieriaus iš Rygõs Florijono Vyganovskio projektą. Ją 1922 m. konsekravo
Žemaičių vyskupas Pr. Karevičius.11
Aleksandras ir Barbora Janavičiai palaidoti prie šios bažnyčios, šventoriuje.
Aleksandras mirė pirma savo žmonos – 1919 m. kovo 30 d., būdamas 71 m. amžiaus, kaip mirties metrikų knygoje rašoma, „dėl senatvės“. Barbora – sulaukusi
aštuoniasdešimties metų, 1928 m. vasario 16 dieną, kai nepriklausoma Lietuva
šventė dešimtąjį savo valstybės atkūrimo jubiliejų.
„Tūkstantis devyni šimtai dvidešimt aštuntais metais vasario šešioliktą dieną Kalvių kaimo
Kamajų vls. Rokiškio apskr. mirė Barbora Janavičienė nuo nenustatytos ligos, aprūpinta
Šv. Sakramentais.
Našlė, seniau mirusio vyro Aleksandro Janavičiaus žmona, 80 metų ūkininkė,
prisirašiusi prie Kamajų vls. Rokiškio apskr. Kamajų parapijos, Liudviko Žvirblio duktė.
Šeimynos liko sūnus Peliksas, dukterys Ona 45 m., Uršulė 56 m. ir Veronika 52 metų.
Kleb. kun. Keraitis palaidojo ant Kamajų kapų.“12
Aleksandro ir Barboros ūkį paveldėjo ir Kalviuose liko jauniausias sūnus
ir paskutinis vaikas Feliksas.

Ketvirtoji karta: Aleksandro ir Barboros Janavičių
dukterys ir jų likimai
Šeimų istorijose dukterys kartais lieka nuošalėje.
Jos išteka, pakeičia pavardes, išeina iš namų. Vis dėlto
jos, net ir sukūrusios savas šeimas, širdimi dažnai
lieka arti namų, žinodamos, kad atsitikus nelaimei
visada juos ras ir jie jas priglaus. Janavičių dukterys
buvo vyresnės už Feliksą. Skirtingi jų likimai, tačiau
vienaip ar kitaip jie susiję su namais, Kalviais ir sava
Janavičių šeima.
Uršulė Pavarotnikienė (Janavičiūtė). Vyriausia
Aleksandro ir Barboros dukra Uršulė Janavičiūtė ištekėjo už Vlado Pavarotniko. Su vyru išvažiavo į Liepoją,
kur jau buvo apsistojusi jaunesnioji sesuo Veronika,
vėliau – į Rusiją, prie Volgos. Tai buvo prieš Pirmąjį Uršulė Pavarotnikienė
pasaulinį karą. Rusijoje vyras dirbo lentpjūvėje, kuri (Janavičiūtė). Kaunas.
plukdė medieną Volga. Uršulė darbininkams virė valgį, Apie 1930 m. Iš Janavičių
skalbė drabužius.
šeimos albumo (toliau – JŠA)
Šeima gyveno pasiturinčiai. Ji susilaukė sūnaus
Vlado ir dukros Elenos. Sūnus Vladas Rusijoje baigė keturias gimnazijos klases.
Tačiau atėjo 1917 m. revoliucija ir šeima suskubo grįžti į Lietuvą. Petras Janavičius prisimena: Vladas sakydavęs, jog 11
K v i k l y s B . Mūsų Lietuva, Boston, 1965, t. 2,
gražus gyvenimas buvęs prie caro. Kai
p. 166–167.
užėjo komunizmas, bėgte išbėgę. Turė- 12 Kamajų RKB mirties metrikų knyga 1907–1920 m.,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 19, įr. nr. 52; Kajęs karakulio kailinius, bet sudeginęs.
majų RKB mirties metrikų knyga 1922–1928 m.,
Kai bėgo, skudurais (ryzais) apsirengęs.
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 24, įr. nr. 14.
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Grįžę iš Rusijos Pavarotnikai iš pradžių apsigyveno Rokiškyje,
vėliau persikėlė į Kauną, gyveno Žaliakalnyje. Uršulės vyras
mirė anksti. Dukra Elena Kaune buvo gera siuvėja, siuvo
sukneles karininkų žmonoms. Sūnus Vladas Pavarotnikas,
kaip prisimena Petras Janavičius, dirbo liberalios pakraipos
laikraštyje Naujas žodis. Atsiųsdavo Kalviuose gyvenantiems
giminaičiams įvairių laikraščių, satyrinį žurnalą Vapsva. Buvo
nevedęs.
Veronika Unaitienė-Navickienė (Janavičiūtė). Antroji
dukra Veronika Janavičiūtė ištekėjo už Mykolo Unaičio. Petras
Janavičius prisimena, kad jos vyras buvo kilęs nuo Šeduvõs. Vladas Pavarotnikas.
Sako, geras žmogus buvęs. Vaikų jie neturėjo. Kurį laiką jie Apie 1930 m. Iš JŠA
gyveno Liepojoje. Vėliau išvažiavo į
Rusiją, į Peterburgą. Veronikos vyras
dirbo garsioje Putilovo gamykloje. Ta
gamykla priklausė valstybės kontroliuojamai privačiai kompanijai, kurioje
dirbo apie 30 000 žmonių, atvykusių
iš įvairių Rusijos vietovių, dažnai ir iš
Baltijos šalių. Putilovo gamykla buvo
moderni, lygiavosi su panašiomis gamyklomis Amerikoje ir Vakarų Europoje. Kompanijos ir gamyklos darbuotojai
keitėsi technine informacija ir patentais
su Schneider, Armstrong-Whitworth, Paul
Girault ir A. G. Duisberg kompanijomis.13
Petras Janavičius prisimena vyresniųjų
pasakojimus apie tai, kad jos įrengimų
remontuoti buvo kviečiami inžinieriai
iš Anglijos.
Tačiau prasidėjus 1917 metų revoliucijai, kilus badui ir ligoms, Veronika su vyru išbėgo iš Petrogrado. Grįžo
į Lietuvą. Grįždami nieko nepasiėmė.
Buvo uždirbę tiek pinigų, kad galėjo
pusę valako ar namą mieste nusipirkti,
tačiau nieko neatsivežė. Apsigyveno Ona Janavičiūtė. Kalviai. Apie 1935 m. Iš JŠA
Kalviuose, nedideliame name prie pat
Krylių kaimo. Veronikos vyras dirbo stogdengiu. Petras Janavičius, mokydamasis Krylių pradžios mokykloje, buvo apsistojęs pas juos. Tačiau Veronikos vyras
žuvo – nukrito taisydamas stogą. Ji liko viena. Kažkas supiršo su Juozapu Navicku.14 Vėliau ji apsigyveno Panemunºlyje
pas Petrą Janavičių, augino jo vaikus. 13 Smith S. A. Red Petrograd: Revolution in the Fac
tories 1917–1918, Cambridge, 1985, p. 5, 8.
Ona Janavičiūtė. Trečioji Alek- 14 Kamajų RKB gimimų metrikų knyga 1873–1880 m.,
LVIA, f. 1301, ap. 1, apsk. vnt. 5, įr. nr. 187.
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čiūtė buvo netekėjusi. Ji liko gyventi Kalviuose prie savo brolio Felikso šeimos.
Čia gyveno tarpukariu, čia liko ir po Antrojo pasaulinio karo kartu su savo
dukterėčia, Felikso dukterimi Elena.
Gyvenimas, kaip jai atrodė, tekėdavęs įprasta kasdiene vaga – namai,
sekmadieniais bažnyčia Kamajuose. Kaip atsimena artimieji, Ona buvusi visada
tvarkinga, elegantiška. Parduoti į turgų jos atvežti net ir keli kiaušiniai visada
būdavo kruopščiai nušveisti, sūris suvyniotas į sviestinį popierių. Ji viską skaičiavo svarais, net ir sovietiniais laikais. Turgui pasiruošdavo iš anksto, iš vakaro.
Turgus jai buvo tarsi ritualas.
Kalvių kaimo kaimynas Jonas Bendorius savo prisiminimuose apie ją yra
užrašęs:
„Viena aktyviausių radijo klausytojų [pokaryje ir sovietmečiu] buvo Ona Janavičiūtė
(Janavičiaus Aniotė). Nedidukė, posausė, pakumpusi, oraus raukšlėto veido ji tryško opti
mizmu ir bet kam abejojančiam atkirsdavo. Ji tvirtai tikėjo, kad sovietų valdžia pokaryje
ilgai neišsilaikys.“15
Taip ji galvojo patyrusi tarpukario Lietuvos pakilimą ir Antrojo pasaulinio
karo išgyvenimus.

Ketvirtoji karta: Felikso Janavičiaus ir Agotos
Janavičienės (Čerškutės) šeima
Feliksas Janavičius sukūrė šeimą, vedė Agotą Čerškutę, Stanislovo Čerškaus ir
Onos Čerškuvienės (Skvarnavičiūtės) dukrą iš Pladiškių kaimo Užpålių valsčiaus. Jie
susituokė 1910 m. vasario 15 d. Užpalių bažnyčioje. Agota, kaip ir Feliksas, buvo
kilusi iš pasiturinčių valakinių ūkininkų šeimos. Čerškai buvo sena, nuo XVIII a.
pradžios Pladiškiuose gyvenanti giminė. Tame kaime jų buvo ne viena sodyba.
Pladiškių Čerškams tolimesni giminės buvo ir Kamajų parapijos Čerškai, irgi kilę
iš Pladiškių kaimo. Gal jie ir supažindino jaunuosius. Agota Janavičienė (Čerškutė)
atėjo į Janavičių šeimą, į Kalvius, o savo tėviškėje paliko brolius – Balį ir Joną
Čerškus ir seseris – Antaniną Kemeklienę (Čerškutę), ištekėjusią į Šãrkių kaimą, ir
Emiliją Tamošiūnienę (Čerškutę), ištekėjusią į Da÷gailių valsčiaus Žadava¤nių kaimą.
Tarpukariu Janavičiai buvo pasiturintys ir aktyvūs ūkininkai, turėję ir išlaikę
tą patį valaką žemės ir sėkmingai ūkininkavę. Nuo seno Kalvių kaimo gyventojų
žemės buvo suskirstytos rėžiais. Jos buvo perskirstytos vienkiemiais tarpukariu, tuo
metu, kai Janavičių ūkyje ūkininkavo Feliksas. Janavičių sodyba liko senoje, savoje
vietoje, pertvarkyta ir permatuota buvo tik žemė. Petro Janavičiaus prisiminimu,
jo tėvai ūkininkavo užsidirbdami iš gyvulininkystės, pieno ir linų sėmenų pardavimo. Pagrindinis uždarbis buvo gaunamas iš pieno pardavimo, nes tarpukariu
tai buvo gera prekė. Ūkyje buvo laikomos 6–7 melžiamos karvės, 2–3 arkliai, kiti
gyvuliai. Linus daugiau prižiūrėjo motina Agota, nes jos tėvai Čerškai, be galvijų
auginimo, vertėsi ir linininkyste, o produktus parduodavo Rygoje; šeimos moterys
buvo geros audėjos.
Feliksas ir Agota Janavičiai gyve- 15 Bendorius J. Kalviai: šis tas apie kaimą ir jo
žmones, Kalvių biblioteka, 2007 (rankraštis), p. 31–32.
no tėvų sodyboje, kur buvo didžiulis
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senas sodas su daugybe obelų. Jame prie klėties buvo
įrengtas bitynas, gal kokia dešimt avilių. Bites ir avilius, iš pradžių gal kokius du, atsivežė iš Agotos tėvų
Čerškų sodybos Pladiškiuose. Tėvas Feliksas rūpinosi
žemės ūkio darbais, motina – šeimininkavo. Petras
Janavičius sako, kad motina buvo gera šeimininkė,
labai mokėjo gerą duoną iškepti, svečius pavaišinti.
O svečių atvažiuodavo, ypač per Šv. Kazimiero ir
Šv. Jono atlaidus Kamajuose. Sako, atlaidai būdavę
dideli, daug žmonių, visa apylinkė, visi kaimai suvažiuodavę. Janavičiai sulaukdavo ir Agotos brolių
Čerškų. Laukdami pasiruošdavo, pasidarydavo gero
alaus, avį papjaudavo, visokių valgių iš avienos paruošdavo.
Į Kåmajus sekmadieniais tėvai važiuodavo į bažnyčią. Anot pusseserės Eugenijos, važiuodavę dviem Jonas Janavičius. Kalviai.
arkliais ir dviem gražiais vežimais su lingynėmis Apie 1933 m. Iš JŠA
(lineikom), vienoje – tėvai, kitoje – jaunimas. Trečiadienis Kamajuose buvo turgaus diena. Į jį dažniausiai
vykdavo tėvas ir motina „kai ką parduoti, kai ko nu
sipirkti“. Motina į turgų paprastai veždavo kiaušinių.
Grįždami apsipirkdavo krautuvėse, kurių Kamajuose
buvo kelios, viena jų – Lietuvos akcinės bendrovės.
„Kiekvienoje visko buvo, ko tik panorėjus“, – sako Petras
Janavičius.
Feliksas ir Agota Janavičiai susilaukė šešių vaikų:
Bronislavos, Jono, Vlado, Emilijos, Petro ir jauniausios
Elenos. Pirmoji dukra Bronislava mirė vaikystėje, būdama ketverių metukų. Kiti visi suaugo. Nors pagrindinis
šeimos uždarbis ir verslas buvo žemdirbystė, tačiau
sūnūs domėjosi technika ir menais. Vladas ir Petras
buvo meniškos prigimties, Jonas linkęs prie technikos. Petras Janavičius. Kalviai.
Kūrybingumą ir techninį polėkį tarpukariu skatino ir Apie 1938 m. Iš JŠA
nepriklausomoje Lietuvoje atsivėrusios naujos galimybės. Tačiau Janavičių šeimos strategija buvo išlaikyti ūkį pasiturintį ir stabilų ir jį
plėsti. Tam reikėjo darbo rankų ir darbininkų. Anot Petro Janavičiaus, „kai vienas
žmogus atsitraukia – žemės ūkyje daug reiškia. Net kai vaikas atsitraukia, tuoj jaučiasi.
Jei nedirbi, tuoj visa pagenda.“
Krylių pradinę mokyklą baigė jauniausi vaikai – sūnus Petras ir dukra
Elena, paskui baigusi dar ir Žemės ūkio mokyklą Salose. Tuo metu Krylių mokyklos vedėjas buvo Kišūnas, geras mokytojas, baigęs Rokiškio gimnaziją. Feliksas
Janavičius buvo mokyklos tėvų komiteto narys. Kaimo pradinė mokykla, kaip
prisimena Petras Janavičius, buvo viename kambaryje, kuriame visos keturios
klasės mokėsi kartu. Klasės buvo suskirstytos suolais, lenta buvo viena. Mokytojas
taip pat vienas.
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Krylių pradžios mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvų komiteto nariai pasibaigus mokslo metams.
Tėvų komiteto narys Feliksas Janavičius sėdi 2-oje eilėje 2-as iš kairės, duktė Elena Janavičiūtė –
1-oje eilėje 3-ia iš kairės. 1937 06 10. Iš JŠA

Prie tėvo ūkyje daugiausia dirbti teko Petrui, nes jis buvo jauniausias.
Taip pat ir šeimos moterims. Vladas pasuko menininko keliu, o Jonas užsiėmė
meistravimu ir medžio darbais. Staliaus amatas ir verslas Jonui ėjosi sėkmingai.
Dirbo įvairius baldus užsakymams ir pardavimui, parduodavo Kamajų, Svėdasÿ,
Rokiškio turguose. Šeimos ir ūkio sėkmės ir vyrų, ypač Jono, meistrystės gabumų
liudytojas yra erdvus dviejų aukštų gyvenamasis namas, pastatytas gal kokiais
1935 metais. Jį statė Jonas kartu su tėvu Feliksu, prisidėjo ir brolis Petras. Nors
tėvas, būdamas konservatyvesnis ir atsargesnis, iš pradžių nebuvo linkęs planuoti
tokio didelio namo. Bet Jonas buvo numatęs plėsti savo staliaus amatą ir verslą,
statyti naujas dirbtuves, samdyti žmones. Reikėjo patalpų jiems apgyvendinti. Tad
galop su tuo sutiko ir tėvas.
Tai buvo puošnus dviejų aukštų medinis statinys, neaukštu dvišlaičiu, skarda
dengtu stogu, baltais langais, dekoruotais pjaustytais apvadais, su įstiklinta veranda per abu aukštus ir originaliais, liaudiška secesija dvelkiančiais langais, kurių
vieną – drugelio formos – buvo padaręs brolis Petras. Namą puošė ornamentuotos ąžuolo durys. Šeima apsigyveno pirmame, dar ne visai įrengto namo aukšte.
Antrojo aukšto verandoje mėgdavo pasėdėti motina. Šiame name su dideliu būriu
giminių ir kaimynų buvo atšvęstos ir Jono išleistuvės į Lietuvos kariuomenę. Jas
prisimena daugelis dalyvavusių. Namo nuotrauką, darytą per šias išleistuves, giminės ir kaimynai parodydavo kiekvieną kartą, kai tik būdavo pradedama kalbėtis
apie Janavičių šeimą. Namas buvo tarsi simbolis, įkūnijantis tarpukariu besirandantį
Janavičių šeimos ūkinį ir techninį aktyvumą, gabumus ir gamybinės plėtros siekį.
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Jono, Felikso ir Petro Janavičių statytas naujasis gyvenamasis namas. Kalviai. 1935 11 03.
Iš JŠA

Antrasis pasaulinis karas
Tačiau svajonių polėkį nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Tai buvo neramūs
laikai. Petras Janavičius prisimena jo pradžią. Tą sykį atsitiktinai iš Kalvių dviračiu nuvažiavęs į Rõkiškį, matė ten internuotus lenkų karius, einančius į Rokiškio
geležinkelio stotį. Jie žygiavo rikiuotėje viduriu kelio. Tai buvo karininkai, uniformuoti vyrai. Gal koks šimtas. Buvo sakoma, kad juos perkelia į kitą stovyklą.
„Ir mums atrodė, kad perkelia į kitą [stovyklą], ir jiems atrodė“, – prisimena Petras.
Ir čia pat suabejoja, ar iš tiesų juos perkėlė kitur, ar nenuvežė traukiniu į Katynės mišką. Istorikas G. Surgailis, aprašęs internuotų lenkų karių stovyklas, teigia,
kad Rokiškyje stovykla buvo įkurta 1939 m. rugsėjo 17 d. grafo J. Pšezdzeckio
dvare ir joje buvo apgyvendinta daugiau nei 1200 internuotųjų. Ji buvo išsidėsčiusi keliose vietose – užėmė tris dvaro trobesius, Rokiškio pradžios mokyklos
pastatą, baptistų maldos namus ir vienuolyne buvusią mergaičių ruošos mokyklą.
1940 m. balandžio 23 d. stovykla buvo perkelta į Kauną, į 2-ojo pėstininkų pulko
kareivines.16 Šį karių perkėlimą greičiausiai ir matė Petras Janavičius.
Antrasis pasaulinis karas skausmingai perėjo per Kalvius ir per Janavičių
šeimą. Karo metu vyrams teko slapstytis, kad nepaimtų į darbus. 1944 m. liepos
mėnesį Kamajų miestelis, aplinkiniai kaimai ir Kãlviai buvo patekę į karo fronto
liniją. Tai truko beveik dvi savaites. Kaimo gyventojams ne sykį teko slėptis savo
išsikastuose apkasuose. Nelaimė ištiko ir Janavičių šeimą. Tuo metu traukdamiesi
vokiečiai sudegino Janavičių sodybą –
16
Surgailis G. Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai ir
naująjį puošnųjį dviaukštį namą, klėtį,
internuotieji Lenkijos kariai Lietuvoje (1939 09–1940),
Vilnius, 2005.
tvartą, daržinę, kluoną, meistravimui
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skirtą daugybę Jono lentų. Tik kai kas spėta išsaugoti. Anot Petro Janavičiaus,
vokiečiai apkaltino juos neteisingai. Atvažiavusios šešios tanketės trobesius sudegino padegamaisiais šaudmenimis. Sunkiai traukėsi pralaimėję vokiečiai.
Kamajų bažnyčią bombardavo ateidami rusai. Sovietmečiu prasidėję trėmimai,
ėmimai į kariuomenę gyvenimus sujaukė jau kitaip. 1947 m. prasidėjo prievartinė
kolektyvizacija. Besikuriantis kolūkis atėmė paskutinį Janavičių arklį, „jei dar kas
buvo likę, tai tą reikėjo į kolchozą nunešti.“ Taip kadaise pasiturinti ir aktyvi šeima
liko be nieko. Tai buvo lūžis, smarkiai paveikęs kiekvieną šeimos narį ne tik
medžiagine, bet ir gyvenimiškąja prasme. Kiekvienas šią sumaištį išgyveno savaip.
Matyt, nuo tų laikų Felikso sūnus Jonas visada laikydavo atsargai pasidėjęs du
maišus duonos džiūvėsių.
Po gaisro, sudeginusio sodybą, Feliksas, Agota, Ona, Elena, Emiliutė apsigyveno, kaip giminės sako, statinyje, panašiame į „lauko virtuvę”. Tai buvo
menkas namelis, kur tik įėjus buvo kraunamas pašaras, įvairūs rakandai, maišai,
o toliau buvo viena bendra gyvenama erdvė. Taip šeima gyveno gal iki kokių
1959 metų. Tuo metu sūnus Vladas buvo nuo tarpukario įsikūręs Kaune. 1947 m.
iš Kalvių išėjo sūnus Jonas. Kaip stovi ir visiems laikams, sugrįždamas tik tada,
kai reikėjo padėti. Kiek anksčiau buvo išėjęs sūnus Petras. Kalviuose liko Jono vėl
iš naujo užveistas sodas ir, jau išėjus, Jono kartu su žmona Maryte ir su brolio
Petro pagalba pastatytas namas. Tai buvo dar vienas naujas namas ant tos pačios
Janavičių žemės. Ir vėl žmonės stengėsi atsikurti.
1952 m. ar 1953 m. mirė tėvas Feliksas. Vėliau Jono žmona vis paminėdavo,
kad geras žmogus jos uošvis buvęs. Per anksti dėl nežmoniško darbo turėjęs išeiti
į amžinybę. Sako, tą sykį Feliksas klojęs žvyrkelį, nes sodyba buvusi atokiau nuo
kaimo kelio ir patiems reikėję važiuojamąją dalį sutvarkyti. Pervargęs ir neatlaikęs. Pašarvotas, anot kaimynės, buvo daržinėje. Palaidojo Kalvių kaimo kapinėse.
Kalviuose liko žmona Agota su dukromis Emilija ir Elena ir Felikso seserimi Ona.
Neilgai trukus plaučių vėžiu smarkiai pasiligojo ir Agota. Ją sūnus Jonas pasiėmė
į Rokiškį. Ten ji ir mirė. Atgulė tame pačiame vyro kape Kalviuose.

Penktoji Janavičių karta: gyvenimai sovietmečiu
Penktajai Janavičių kartai sovietmečiu gyvenimus teko kurti iš naujo, bet
jau kiekvienam atskirai ir einant savo keliu. Po tėvų mirties Kalviuose gyventi
liko dvi jų netekėjusios dukros Emilija ir Elena ir netekėjusi Felikso sesuo Ona.
Sūnūs – kiekvienas gyveno savaip. Yra išlikusi trijų Janavičių kartų nuotrauka,
daryta motinai Agotai dar gyvai esant. Daryta ne Kalviuose, bet Panemunėlyje
per Šv. Elžbietos atlaidus. Tą sykį pas Joną ir Marytę Janavičius į Viliÿ kaimą
Panemunėlio apylinkėje arkliu buvo atvažiavusi motina Agota su dukra Emilija,
brolis Petras su žmona Valerija. Jų priekyje stovi trečioji, tiksliau – šeštoji karta –
Jono ir Marytės dukra Danutė ir Petro ir Valerijos sūnus Vytautas.
Jonas Janavičius ir Marytė Janavičienė (Buckutė). Jonas buvo vyriausias
Felikso ir Agotos sūnus, gimęs 1913 m. spalio 8 d. Kalviuose. Jau nuo vaikystės
buvo linkęs prie meistravimo. Dar lankydamas pradinę mokyklą buvo padaręs
meniškų darbų – išdrožęs Kamajų bažnyčios maketą ir padovanojęs mokyklai.
Medžio darbų ir amato išmoko, kaip brolis Petras sako, „savo gabumu“, nedirbęs
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Janavičiai per Šv. Elžbietos atlaidus Vilių kaime, Panemunėlio parapijoje. Iš kairės: Marytė ir
Jonas Janavičiai, Valerija Janavičienė, Agota Janavičienė, Emilija Janavičiūtė ir Petras Janavičius.
Priekyje stovi Danutė Janavičiūtė ir Vytautas Janavičius. Ant automobilio stogo – Lionginas
Tūska. Apie 1953 m. Iš JŠA

Jonas Janavičius tėvų sodybos sode. Kalviai. Antroje nuotraukos pusėje užrašyta: „Paskutinį
kartą prieš kariuomenę prie bičių. J. Janovič 1935 XI 3.“ Iš JŠA
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Jonas Janavičius (pirmas iš kairės) su šauktiniais į Lietuvos kariuomenę. 1935 11 03. Iš JŠA

Jonas Janavičius (2-as iš kairės) Lietuvos kariuomenės ligoninėje Kaune. 1935 m. Iš JŠA

pas jokį meistrą. Bet, matyt, tam įtakos turėjo ir šeimos vyrų – senelio ir tėvo –
pavyzdys ir gebėjimai. Jonas buvo ne teorinių mokslų, bet techninių ir inžinerinių
gabumų ir potraukio žmogus. Ką pamatydavo, tuoj rūpėjo padaryti. Rūpėjo ir
naujos erdvės. Suaugęs buvo sumanęs į Argentiną važiuoti, net ir lagaminus buvo
susikrovęs. Bet neišvažiavo, tėvas perkalbėjo, gal ir rizikuoti nenorėjo. Ėmėsi rimtai
meistrauti, buvo įsirengęs sodyboje laikiną staliaus dirbtuvę. Darė daugiausia kupa
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rus, komodas, spintas. Iki šiol yra išlikusių jo darbų.
Dalyvavo parodose, konkursuose. Dukra Danutė turi jo
laimėtą premiją – krištolinę vazelę. Tarpukariu ne tik
pastatė tą dviaukštį gyvenamąjį namą, bet ir sutvarkė visus sodybos statinius, planavo plėsti dirbtuves.
Dar vienas „universitetas“, traukiantis naujovėmis ir
moderniausiais technikos dalykais, jam buvo tarnyba
Lietuvos kariuomenėje. Čia, matyt, susipažino ir su
kita nei medis medžiaga – geležimi. Kariuomenėje
buvo atsitikęs ir nelaimingas atsitikimas – nukritęs
nuo žirgo Jonas susilaužė koją. Teko pagulėti karo
ligoninėje.
Marytė Janavičienė (Buckutė).
Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjus trėmimams Vilių kaimas. Apie 1950 m.
ir kolektyvizacijai, 1947 metais Jonas išsiregistravo iš Iš JŠA
Kalvių. Pradėjo dirbti Panemunėlio linų apdirbimo
fabrike ir čia apsigyveno. Petras Janavičius prisimena, kad šis fabrikas supirkdavo
linus ir juos perdirbdavo į pluoštą, „užaugini linus, galvutes nušukuoji ir nuveži“.
Pastatytas dar nepriklausomoje Lietuvoje 1938 metais ministro pirmininko Juozo
Tūbelio iniciatyva, jis veikė ir sovietmečiu. Jame buvo įtaisyti įrengimai iš Belgijos.
Fabriko linmarkose, mirkymo kamerose su geležinėmis, specialiomis, mašinomis
uždaromomis durimis buvo gaunami įvairūs, gražių pavyzdžių linai – ir tamsūs,
ir šviesūs. Šiame fabrike Jonas susipažino su būsima savo žmona Maryte Buckute
iš Vilių kaimo, Panemunėlio valsčiaus. Kadaise dar prieš išeidamas į Lietuvos
kariuomenę, Jonas buvo draugavęs su mergina iš Male¤šių kaimo, J. Tumo-Vaižganto tėviškės. Tačiau ji ištekėjo už kito ir, nors vėliau gyvenimas vėl buvo juos
suvedęs, draugystės nebeliko. Su Maryte Panemunėlyje susipažino per pomėgį
meistrauti. Dirbdamas fabrike Jonas vis mėgdavo ką nors techniškai padaryti.
Marytė, dirbusi tame pačiame fabrike, paprašė pataisyti senelių laikrodį su gegute.
Taip ir prasidėjo jų draugystė. Marytė – Kazimiero Buckaus, kunigo Katelės mokinio, apylinkėje garsaus giedotojo, jauniausia dukra – buvo geros širdies, didelės
kantrybės, kitiems pasiaukojantis žmogus. Pas Marytės gimines Jonas slapstėsi
ir nuo tremties. Vilių kaime Jonui ir Marytei Janavičiams 1951 m. gimė dukra
Danutė, 1955 m. – sūnus Algimantas.
Vaikams paaugus, Jonas ir Marytė pasistatė namą Rokiškyje ir 1958 m.
persikėlė čia gyventi, pradžiai įsirengę virtuvę ir vieną kambarį. Netoliese buvo
ligoninė, tad patalpas nuomodavo ir jaunoms gydytojoms, patys glausdamiesi kur
papuolė. Reikėjo pajamų pragyvenimui ir namo statybai. Namas buvo Jono išradingumo ir taupumo pavyzdys. Tai buvo dvipusis lentinis statinys, kurio tarpai
tarp lentų buvo užpildyti linų apdirbimo atliekomis – spaliais iš Panemunėlio linų
fabriko. Jis buvo pigesnis nei rąstinis. Jonas pats pasistatė ir krosnis – duonkepę,
viryklę ir stačiamalkes, nedidelę pirtelę namo viduje su nuotekomis vandeniui
į vietinę kanalizaciją, vėliau įsirengė vietinį centrinį šildymą. Ant namo įtaisė
vėjo malūnėlį – dinamą, signalizaciją. Lauke varteliams atsidarius namuose tyliai
suskambėdavo skambutis. Namas buvo įrengtas kompaktiškai su įvairiausiomis
patalpomis ir lentynomis visiems reikalingiems daiktams ir įrankiams susidėti ir
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Jonas ir Marytė
Janavičiai važiuoja
savo motociklu.
Rokiškis.
Apie 1960 m. Iš JŠA

buičiai reikalingais įtaisymais, pavyzdžiui, nuleidžiamais ir pakeliamais fergoliais
drabužiams džiovinti virtuvėje. Aplink namą buvo užveistas obelų, kriaušių, vyšnių
sodas su vaiskrūmiais ir bičių aviliais, daržovių lysvės. Taip įsikurta Rokiškyje,
Juodupės gatvėje.
Meistravimas ir inžineriniai darbai Jonui Janavičiui visą gyvenimą išliko
potraukis, būtinybė ir svajonė. Dar dirbdamas Panemunėlio fabrike buvo susitvarkęs prancūzišką septynių vietų automobilį. Prie jo tą sykį ir nusifotografavo visi
giminės, atvykę į Šv. Elžbietos atlaidus. Panemunėlyje susitaisė ir, rodos, BMW
markės senovišką motociklą, prie jo pritaisė lopšelį. Kiti tuo metu turėjo įprastus
sovietinius motociklus, o jis „pupeno“ savuoju, visiems atsisukant iš smalsumo.
Nusižiūrėjęs pasidarė ir traktoriuką, su juo vežiodavo iš Panemunėlio į Rokiškį
rąstus, spalius, kitas medžiagas, reikalingas namo statybai.
Rokiškyje Jonas susipažino su garsiu audėju Juozu Pipiniu. Nusižiūrėjęs į
J. Pipinio žakardines stakles, jis pasidarė savąsias. Tai
buvo pusiau automatinės staklės, kuriomis buvo galima
austi pačius sudėtingiausius raštus, paprastomis staklėmis audžiamus tik rinktiniu būdu. Šiose staklėse raštas
buvo programuojamas šablonais. Šablonai – tai siauri,
pailgi storo kartono lakštai su skylutėmis įvairiose
vietose, susiūti siūlais ir sujungti su nytimis. Pamynus
staklių pakoją atsiversdavo vis naujas šablonas ir pasikeldavo nytys, automatiškai darančios raštą. Šablonai
buvo atverčiami minant skirtingas pakojas tam tikra
tvarka, šaudyklė per metmenis buvo metama ranka.
Į tokias stakles nebuvo paprasta apmesti ir įriesti
metmenis. Tai darydavo pats Jonas arba jo žmona
Marytė. Jonas patobulino ir siūlų į šeivas pripildymą Jonas Janavičius. Rokiškis.
(pritrynimą), pritaisydamas elektrinį motoriuką.
1979 m. Iš JŠA
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Taip audimas tapo šeimos veiklos ir pragyvenimo pagrindu. Jonas Janavičius įstojo į Liaudies meno
draugiją, tapo liaudies meistru ir etatiniu Kauno dailės
kombinato Tulpė darbuotoju. Ten dirbo iki pensijos.
Kartu su žmona Maryte dalyvavo liaudies meno pa
rodose, dainų šventėse. Bet audinius audė visa šeima.
Kaip prisimena dukra Danutė, Joną daugiau staklių
gamyba domino, nei audimas. Atrodo, tokias stakles
buvo padaręs dar kažkam. Dirbant Dailės kombinatui,
reikėjo kas mėnesį išausti nustatytą normą ir gaminius
nuvežti į kombinatą Kaune. Iš Rokiškio į Kauną Jonas
važiuodavo autobusu, gaminius ir siūlus veždamas
lagaminuose. Siūlų duodavo kombinatas. Audžiant
per dieną buvo išaudžiama viena 220 ar 200 cm ilgio Algimantas Janavičius. Rokiškis.
lovatiesė (kapa). Tačiau ausdavo visi pasikeisdami. 1979 m. Iš JŠA
Didžiausia pagalbininkė buvo žmona
Marytė, dvidešimt metų iki septyniasdešimties išdirbusi gimdymo namuose
Rokiškyje ir visada padėdavusi laisvu
nuo darbo metu. Vėliau prisidėjo ir
moksleivė dukra Danutė. Sūnus Algimantas sėsdavo prie staklių, kai reikėdavo pradėti audimą dar be rašto.
Raštus audė motina, Danutė, tėvas.
Daug vasarų ir žiemų šeima praleido
prie staklių.
Jono ir Marytės darbštumą ir
kūrybingumą liudija Danutės žodžiai:
„Viliuose visa seklytėlė buvo paversta dirb
tuve. Ir aš ne su lėlėmis žaidžiau, o šveičiau Danutė Janavičiūtė ir Marytė Janavičienė per
švitriniu popieriumi lentas. Jie su mama Jono Janavičiaus laidotuves. Sieną puošia jų
obliavo, lakavo.“ Jono pusseserė jį juo- šeimos moterų austa lovatiesė. 1981 11 30.
kaudama vadino fabriko vyriausiuoju Iš JŠA
inžinieriumi. Vaikams jis buvo griežtas
ir reiklus, bet rūpestingas ir mylintis tėvas, jo žmona Marytė – tylios kantrybės
ir motiniško atsidavimo pavyzdys. Tėvo gabumus paveldėjo sūnus Algimantas,
tačiau, gaila, jo likimas susiklostė kitaip. Jonas Janavičius mirė 1981 m. lapkričio
29 d., žmona Marytė Janavičienė (Buckutė) – 2009 m. rugsėjo 25 d. Budapešte,
sūnus Algimantas Janavičius 2007 m. sausio 20 d. Rokiškyje.
Vladas Janavičius. Antrasis Felikso ir Agotos Janavičių sūnus Vladas gimė
Kalvių kaime. Nuo vaikystės ir jaunystės turėjo didelį potraukį į meną. Gyvendamas namuose Kalviuose mėgo lipdyti skulptūras iš molio. Sykį, susipykęs su
tėvu, neleidusiu mokytis menų, paslapčia už tvarto iškalė jo atvaizdą akmenyje.
Kunigas kalėdodamas buvo pastebėjęs jo meninius gabumus ir pasakęs, kad reikia
važiuoti į Kauną mokytis. Anot Petro Janavičiaus, nors tėvas labai draudė, sakė,
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Vladas Janavičius
savo personalinėje
parodoje. Kaunas.
Apie 1978 m. Iš JŠA

kad žemę reikia dirbti, bet Vladas išsiveržė. Pinigų mokslams davė Pladiškių
močiutė, Agotos motina, iš savojo palikimo. Išvažiavo mokytis į Kauną „pas menininkus“ – skulptorių Juozą Zikarą ir kitus. Kaune liko ir gyventi, dirbo skulptoriaus Broniaus Pundziaus pagalbininku. Vladas turėjo nepaprastą užsispyrimą
siekdamas tikslo. Menui jis atidavė visą savo gyvenimą. Liko viengungis. Artimieji
prisimena, kad karo metais Kaune jis draugavęs su mergina, vokiete. Ją vadinęs
savo mūza. Tačiau jie išsiskyrė, ji grįžo į Vokietiją.
Vladas nuo skulptoriaus darbo neatsitraukė iki pat gyvenimo pabaigos
Kaune. Daug laiko atidavė talkindamas dailininkams, skulptoriams, jiems liedavo
formas. Ir Žaliojo tilto skulptūras Vilniuje yra liejęs, ir antkapinius paminklus.
Yra dirbęs ir Kauno muzikiniame teatre. Šalia pagalbinių darbų jis ir pats yra
sukūręs nemažai originalių kūrinių. Jo pomėgis ir potraukis buvo iškilūs bareljefai. Petras Janavičius sako, kad vienas žymesnių Vlado darbų yra tarpukariu
sukurtas Švietimo ministerijos herbinis ženklas. Tą užsakymą gavęs B. Pundzius
jį buvo perleidęs Vladui.
Artimieji, ypač brolis Jonas, išgyveno dėl Vlado, jų supratimu, bohemiško
menininko gyvenimo. Nors Vladas negėrė, nerūkė, bet jam nuolat trūko pajamų pragyvenimui. Jonas stengdavosi paremti savo brolį. Bet Vladui rūpėjo tik
paveikslai ir skulptūra. Danutė Janavičiūtė prisimena, kad studijuodama Kaune
apie 1973–1974 metus lankėsi Vlado pirmą kartą gyvenime iš Dailininkų sąjungos
gautame naujame bute. Iš tiesų tai buvo ne butas, bet studija. Visur paveikslai,
skulptūros, bareljefai, maketai, įrankiai, teptukai, milteliai ir kitos priemonės. Nesimatė nei lovos, nei stalo. Tą sykį jis pakiliai pasakojęs, kad ruošiasi visų per
gyvenimą sukurtų savo darbų parodai. Ši personalinė paroda buvo organizuota
Kaune. Ją surengti padėjo skulptorius Žuklys. Bet parodą Vladas ruošė jau sirguliuodamas. Berengdamas, matyt, dar ir peršalo. Po parodos atidarymo Vladas
Janavičius mirė.
Emilija Garuolienė (Janavičiūtė). Felikso ir Agotos dukra Emilija Janavičiūtė
buvo gimusi 1915 metais Kalviuose. Nors vaikystėje beveik nelankė mokyklos, nes
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reikėjo žemę dirbti, pati išmoko skaityti, rašyti. Ypač
ji mėgo piešti. Net ir vyresnio amžiaus sulaukusi,
labai gražiai piešė. Kaip ir brolis Vladas, turėjo tam
gabumų. Tačiau visą gyvenimą jai daugiausia teko
dirbti ūkio darbus kaime: gyvenant pas tėvus, vėliau
su seserimi ir teta Kalviuose. Vėliau ištekėjo, išėjo iš
namų ir apsigyveno Gindvílių kaime, netoli Obìlių.
Emilija ištekėjo už Vlado Garuolio, našlio, turėjusio devynerių metų dukrelę Genutę. Juos supažindino
Kalvių kaimynė Ulia Jakutienė. Sako, V. Garuolis
kadaise mėgęs groti armonika, gražiai dainavęs. San- Emilija Janavičiūtė. Kalviai.
tuoka įvyko 1961 m. Emilija tuo metu buvo vidutinio Apie 1959 m. Iš JŠA
amžiaus. Nutekėjusi į Gindviliùs Emilija su vyru
gyveno viename dvigalio namo gale, vyro tėvai – kitame. Kiek vėliau jie ėmėsi
naujo namo statybos. Petrui Janavičiui atmintyje įstrigusi Garuolių namo statyba.
Jis buvo įrengtas, išdekoruotas. Su vyru Emilija pragyveno dvidešimt penkerius
metus, naujame name – penkiolika metų. Podukra Genutė Mučienė (Garuolytė)
prisimena, kad Emilija mėgusi megzti, nerti, jai piešdavusi piešinius į prisiminimų
sąsiuvinius. Tačiau daugiausia laiko ir sveikatos atimdavo kaimiški žemės darbai,
maloniems užsiėmimams jo nelikdavę. Jos vyras Vladas Garuolis mirė 1986 m.
rugpjūčio 17 d. Po pusantrų metų 1988 m. vasario 7 d. mirė ir Emilija Garuolienė
(Janavičiūtė). Giminės prisimena ją buvus labai darbščią, gero būdo, draugišką.
Prisimena ir puikius jos jurginus.
Petras Janavičius ir Valerija Janavičienė (Mažeikytė). Trečiasis ir jauniausias
Felikso ir Agotos sūnus Petras gimė Kalviuose 1921 m. Šiandien jam tenka prisiminti
ir papasakoti visų Janavičių gyvenimus. Tie prisiminimai jį sugrąžina į Kalvius, į

Ona ir Emilija
Janavičiūtės. Kalviai.
Apie 1959 m. Iš JŠA
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Petro Janavičiaus sūnaus Vytauto krikštynos. Janavičių sodyboje: iš kairės – Agota Janavičienė,
neatpažinta, Ona Janavičiūtė, Marytė ir Jonas Janavičiai su Danute ant rankų, du neatpažinti,
Valerija Janavičienė su sūnumi Vytautu ant rankų, Petras Janavičius, neatpažintas, Vytauto
krikšto tėvai – Akvilė Motiejūnienė ir Kazys Čerškus, Emilija ir Elena Janavičiūtės.
Apie 1952 m. Iš JŠA

brangias savas vietas, per kurias perėjo įvairūs artimų žmonių gyvenimo įvykiai,
jie išsisklaido per visas kartas, tiek maža dėmesio palikdami asmeninei istorijai.
Petras Janavičius tarpukariu baigė pradinę mokyklą Kryliuose, kaip jis sako,
„lietuvišką“ mokyklą, keturis jos skyrius. Toliau nesimokė, dirbo prie tėvo ūkyje,
jam padėdamas. Kaip ir broliai, jis turėjo potraukį į techniką ir menus. Šeimoje
buvo juokaujama: Petriukas ir Joniukas vis „su geležėlėmis”. Tačiau jį traukė ir
humanitarinė sritis – istorija, literatūra. Pusbroliai prisimena, kad jaunystėje Petras
mėgino rašyti eiles.
Po karo dar kurį laiką gyvenęs su tėvais, vėliau išėjo iš Kalvių ir vedė
Valeriją Mažeikytę. Valerija, visų švelniai vadinama Valiute, buvo kilusi iš netolimo Krylių kaimo prie Dviragio ežero. Buvo baigusi gimnaziją Rokiškyje, Vilniaus
pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, baigė tris kursus.
Negalėjo mokslų užbaigti dėl ligos. Su Valerija Petras susituokė Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje, prie Aušros Vartų. Čia netoliese buvo ir Pedagoginis institutas.
Petras ir Valerija Janavičiai susituokę apsigyveno Panemunėlio geležinkelio
stoties gyvenvietėje. Valerija buvo svajojusi apie darbą Svėdasuosê, tačiau įsidarbino Panemunėlio mokykloje. Čia ji dėstė lietuvių kalbą ir buvo pradinių klasių
mokytoja, prieš pensiją dirbo dar ir bibliotekoje. Petras toje pačioje mokykloje dirbo
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ūkvedžiu. Buvo suremontavęs pusantratonį sunkvežimį (polutorką) vaikams
į mokyklą vežioti, padaręs kelias obliavimo stakles ir kitokių dalykų. Kaip
ir broliai turėjo gabias rankas. Valerija
mokykloje organizavo dramos būrelį
ir jam vadovavo. Ji buvo talentinga,
meniškos ir poetiškos prigimties, mylėjo
literatūrą, mėgo eiliuoti, turėjo įtakos ir
vyro Petro domėjimuisi humanitarine
sritimi, šeimoje tvyrojusiam išprusimo
siekiui ir vertybėms. Petras ir Valerija
susilaukė trijų sūnų – Vytauto, gimusio
1952 m., Valdo, gimusio 1954 m., ir
Alberto, gimusio 1960 m. Kaip ir kiti
Janavičių vyrai, jie paveldėjo potraukį
ir polinkį į techninius ir inžinerinius
dalykus. Sūnums užaugus tėvai turėjo
džiaugsmo prižiūrėti vaikaites Laurą
ir Agnutę, Jolitą ir Jūratę. Valerija Janavičienė (Mažeikytė) mirė 1992 m. Petro Janavičiaus šeima. Iš kairės: sėdi – Valerija,
gruodžio 9 d. Ji palaidota Duõkiškyje, Albertas ir Petras Janavičiai, stovi – Vytautas ir
šalia motinos kapo.
Valdas Janavičiai. Panemunėlio geležinkelio stoties
Artimieji sako, kad tarp visų Fe- gyvenvietė. Apie 1958 m. JŠA
likso ir Agotos Janavičių vaikų Petras
buvo ta optimistiška asmenybė, stovėjusi tarp jaunystėje į Kauną pas skulptorius
išsiveržusio ir nuo žemės darbų atitrūkusio Vlado ir tarp visas mintis techniniams
dalykams atidavusio Jono. Ir šiandien jis su ypatingu jautrumu kalba apie šeimą
ir artimuosius. Pagyvėjęs ir pralinksmėjęs, prisiminęs jaunystę, artimuosius ir gimtąsias vietas, dažnai nukrypsta į šalį, papildydamas ir paaiškindamas aplinkybes
ir tarsi liudydamas, kad asmeniniai įvykiai yra neatskiriama bendrosios istorijos
dalis. Pavyzdžiui, pasakęs, kad Vladas išvažiavo mokytis į Kauną pas Zikarą, jis
dar patikslina, kad Zikaras yra sukūręs Laisvės statulą ir lietuviškus pinigus. Pasakodamas apie Rokiškyje matytus internuotus lenkų karius, prisimena tarpukario
Lietuvos ir Lenkijos santykius, Vilniaus klausimą, Lietuvos politiką Lenkijos karių
atžvilgiu, Katynės istoriją ir Rusijos–Vokietijos karą, jo epizodus. Apie gimtosios
sodybos sudeginimą jis pasakoja to karo kontekste. Prisiminimus apie į Rusiją
išvažiavusių tetų likimus ir grįžimą į Lietuvą po revoliucijos jis papildo revoliucijos
vertinimu ir Rusijos caro šeimos likimu. Pasakodamas apie ūkinę tvarką namuose
tarpukariu, jis čia pat komentuoja žemės ūkio politikos komunizmo sąlygomis
neefektyvumą. Būtent tokio asmeninių ir bendrųjų reikalų susipynimo ir stengtasi
laikytis šiame straipsnyje, pasakojant Janavičių šeimos istoriją.
Elena Janavičiūtė. Elena buvo jauniausia Felikso ir Agotos dukra, gimusi
1925 m. lapkričio 25 d. Baigusi Krylių pradinę mokyklą ir Žemės ūkio mokyklą
Salose, ji liko Kalviuose ir prie žemės tol, kol pajėgė čia gyventi. Jos likimas taip
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Elena Janavičiūtė su
draugėmis. „Gegužės
pirmosios“ kolūkis,
Kalviai. Apie 1949 m.
Iš JŠA

susiklostė, kad šiai vietai ji atidavė visą save. Ji išlaikė Janavičių atminimą Kalviuose
per sovietmetį, iš pradžių gyvendama su seserim Emilija ir teta Ona, vėliau viena.
Nuoširdžiai ir sunkiai ji dirbo visus lauko darbus kolūkyje, taip pat ir savuosius
arus. Jos pajamos buvo iš pieno, kurį beveik visą atiduodavo į pieninę. Bet reikėjo
nusišienauti, susivežti šieną, pasodinti bulves, runkelius, prižiūrėti daržus, gyvulius,
karvę veršiavimosi metu. Visa tai turėjo padaryti ji pati viena. Reikėjo didžiulio
atkaklumo ir pasiryžimo gyventi vienai prie žemės, kai negali išvažiuoti nė dienai,
net į turgų, toliau į parduotuvę ar į teatrą, nes reikia karvę melžti, paršelius šerti.
Kai tarsi tarnaitė jokiu būdu negali sustoti, nes viskas staiga sugrius.
Elena neištekėjo, vaikų neturėjo. Bet dukterėčia Danutė, jos krikšto dukra,
vaikystėje lankydamasi Kalviuose, prisimena jos sektas vaizdingas pasakas ir pasakojimus, graudžius prisiminimus apie senelio Felikso ir tetos Onos Janavičiūtės
netektis. Prisimena, ką jai reiškė gyventi vienai vienkiemyje. Bet prisimena, ir
kaip Elena ją mokė valsą šokti, kaip pasiuvo jai dvi sukneles. Prisimena, kad
Elenos kalba dažniausiai sukosi apie brolį Petrą. Tai vaikystės prisiminimai, o
gyvenimai vėliau pasisuko kitaip. Kaimynė Regina Juzelskienė sako, kad Elena
mokėjusi gražiai megzti, nerti, siūti. Ji visada rengėsi savo pasisiūtais drabužiais.
Skaniai gamino valgius. Rūpinosi tvarkingai ir kruopščiai tvarkyti aplinką prie
namų. Daugelio dalykų ji, matyt, buvo išmokusi Žemės ūkio mokykloje. Išėjusi
į pensiją kolūkyje aktyviai įsijungė į rožinio draugiją.
Kalviuose šioje draugijoje dalyvauja kokia dvidešimt žmonių. Dalyvaujantys
rožinio kalbėtojų draugijoje renkasi kas dieną ir kalba rožinį kiekvieną dieną po
vieną paslaptį. Rožinio kalbėtojai tvarko Kalvių kapines, prižiūri visus kapus, taip
pat ir niekieno nelankomus, apleistus. Metų pabaigoje užperkamos šv. Mišios už
visus gyvus ir mirusius Kalvių gyventojus. Einama į kapines, degamos žvakelės
ir už visus meldžiamasi, žvakelės uždegamos ir per Vėlines.
Neseniai Petras Janavičius paklausė, kažin ar tebestovi tas kryžius, kurį
Kalviuose pastatė iš Romos atvažiavusios dvi seserys Sabalytės kadaise maro
epidemijos metu mirusių Kalvių kaimo gyventojų atminimui.
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Pabaigai
Vietos ir vietų istorijos yra įvairios ir įvairiai išgyventos. Prisiminimai ir
pasakojimai padeda jas surinkti – sunykusias, išbarstytas po pasaulį ir, atrodytų,
visam laikui prarastas. Vis dėlto istorija nėra vien tik pasakojimai. Istorija – tai
žmonės, kurie ją kuria ir ją saugo. Jie saugo savo artimuosius ir jų vietas, jų
gyvenimus ir likimus, kaip savo dalį, kaip savo vidinį skausmą ir nerimą. Kaip
pėdsakus, kurie yra tokie pat materialūs kaip ir atmintis, glūdinti žmonių biografijose, dokumentuose, nuotraukose, daiktuose, kraštovaizdyje, bendruomenės
ar valstybės istorijoje. Prisiliesti prie jų – tai prisiliesti prie žmonių gyvenimų,
vietos istorijos ir atminties.
Šis pasakojimas apie Janavičius yra asmeniškas, tačiau jo nebuvo galima
užrašyti ir aprašyti neprisiminus tos vietos ir visos Lietuvos istorijos epizodų.
Vis dėlto turbūt norėtųsi sužinoti, kaip baigiasi asmeninis šeimos pasakojimas.
Norėtųsi sužinoti, koks, nepaisant visų dramatiškų gyvenimo įvykių ir pokyčių,
yra šiandienis ryšys su ta vieta, koks pėdsakas joje yra likęs. Artimieji sako, kad
seniausias ir iki šiol išlikęs sodybos įrenginys yra gerai iškastas šulinys su skaniu vandeniu. Po sovietmečiu vykusios melioracijos vanduo buvo nusekęs, šulinį
reikėję gilinti. Bet ir šiandien tas šulinys yra senelių ir tėvų palikimas. Elenos
laikais prie jo augo kvepianti alyva. Šalia šio šulinio yra ir šiandienės, šeštosios,
Janavičių kartos vaikystės prisiminimai apie bijūnus (pivonijas), šiurpes ir rožines
kosmėjas, augančias prie senojo, per karą sudeginto namo pamatų. Prisiminimai
apie šviežio skysto medaus su agurkais ir šviežio pieno su avietėm skonį, šieno
kvapas, jausmas, patirtas einant basomis per laukus, musės zyzimas nepaprastoje
tyloje, iš kūdros krepšiu traukiami maži karosiukai. Yra dar ir ta pati sava vieta
Kalviuose.
Pasakojo:
Petras Janavičius, gim. 1921 m. Kalviuose;
Danutė Janavičiūtė, gim. 1951 m. Vilių k. Panemunėlio vls.;
Regina Juzelskienė, gim. Kalviuose.
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Mano tėviškė Kryliai
Algimantas Bučius

Geografija ir demografija
Pasakojimą apie tėviškę – Krýlių kaimą, kuris man yra lyg eilėraštis, pradėsiu
gana proziškai. Pagal administracinį teritorinį suskirstymą Krýliai priklauso Rõkiškio rajonui, Kamajÿ seniūnijai. Krýlių geografinės koordinatės 55º47′17″N25º26′24″,
gyventojų skaičius 35 (2001).1 Kaimo demografinę raidą iliustruoja gyventojų ankstesnių surašymų duomenys. 1923 m. Krýliuose buvo 33 ūkiai, kuriuose gyveno
193 žmonės.2 1942 m. buvo 24 ūkiai ir 164 gyventojai (suskaičiuota iš gyventojų
ir ūkių valdytojų sąrašo).3 1959 m. kryliečių skaičius sumažėjo iki 102. Sovietiniu
laikotarpiu Kryliai priklausė Mičiurino kolūkiui. Po Nepriklausomybės atkūrimo
vietoj jo buvo susikūrusi bendrovė Į laisvę. Ankstesnių istorinių žinių apie Kryliùs
neužtikau, nebent tai, kad jie priklausė Salų vaitijai.4
Mano tėvo, matininko Jurgio Bučiaus, archyve rastas Planas suskaldymo
viensėdžiais žemės Rokiškio apskr. Kamajų valsč. Krylių kaimo (nuorašas Nr. K/380),
sudarytas 1922 m. Pagal šį planą kaime yra 431 ha ir 1268 m² žemės. Iš šio
ploto 61 ha ir 8827 m2 žemės pridėta Krylių gyventojams iš Urbõniškio dvaro, jį
parceliuojant. Dvaro žemė išdalinta keturiasdešimčiai žemės valdytojų, kurių tuo
metu kaime (įskaitant bendruomenei skirtus sklypus: molynui, žvyrynui, mokyklai
ir kapinėms) buvo 47.
Krylių kaimas nuo Kamajų nutolęs 7 km (važiuojant pro Vaičiónis) ir 5 km
(važiuojant pro Greviškiùs). Artimiausia geležinkelio stotis už 10 km – Panemunºlis.
Atvažiavę nuo Vaičioniÿ ir pravažiavę Dvíragio ežero galą, pasukę į kairę patektume į Kãlvius, o į dešinę – į Verksniónis. Jei nuo Vaičionių kelio pasuktume
į dešinę ir, neprivažiavę ežero galo, toliau tiesiai judėtume buvusio Urboniškio
dvaro (taip pat ir Salų) link, važiuotume per kaimo centrinę ašį (pradžioje pro
išlikusius kelis senosios kaimo gyvenvietės sklypus su trobesiais). Maždaug šios
ašies viduryje į kairę buvo mano tėvų sodyba. Dabar šis kelias – kaimo gatvė,
pavadinta mano sesers, Rokiškio garbės pilietės architektės prof. Elenos Nijolės
Bučiūtės vardu. Kaimas prisišliejęs prie Dviragio ežero, kuris turi ir kitus du
vardus – Ílgis, Salų ežeras. Ežeras tįso nuo Krylių iki Salų miestelio. Dviragio
fiziniai ir hidrologiniai duomenys tokie5: priklauso Šventosios baseinui, plotas
285 ha, ilgis (iš š.v. į p.r.) 6 km, didžiausias plotis 1,5 km, vidutinis plotis 500 m,
paviršiaus altitudė 91 m, didžiausias gylis 5,9 m, vidutinis – 3,1 m, baseino plotas
52,9 m², kranto linija vingiuota – ilgis 16,2 km, š.v. krantas pelkėtas, šlaitai aukšti
(10–15 m), ežere yra 4 salos (didžiausioje jų įsikūręs Salų miestelis), į ežerą įteka
Krylių (anksčiau jį vadino U¹tupiu), 1
Kryliai, Vikipedija.
Ardamºlių ir dar keletas upelių, išteka 2 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenys,
Kaunas, 1929.
Ilgº (Jarõs intakas).
3

4

5

Šedys J. Kamajų valsčiaus ūkininkų šeimos, www.
keliuociucentras.rvb.lt.
Didžiulienė-Žmona L. Raštai, Vilnius, 1996, t. 1,
p. 400.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2004, t. 5,
p. 256.
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Kryliai – mano tėviškė ir vaikystės rojus
Buvo kaimas – vaikystės rojus
Ir jis daug kuo man priminė pasaką.
Ten bėgiojau basutėm kojom
Po džiaugsmais nubarstytą taką.6
Nors aš gimęs ne Kryliuose, o Šešuõliuose,
Ukmergºs apskrityje (tuo metu ten dirbo mano tėvas),
Krylius laikiau ir laikysiu savo tėviške, nes juose praėjo gražiausios mano vaikystės ir pirmosios jaunystės
dienos. Apie savo tėvus šiek tiek aprašiau šios knygos
straipsnyje „Kanauninkas Jonas Kriščiūnas“, todėl papasakosiu tik tai, apie ką ten nebuvau užsiminęs. Mano
tėvas buvo trečias vaikas jo tėvų – Antano Bučiaus ir
Juozapotos Bučiuvienės (Šukytės iš Neviìrių k.) šeimoje (be jo, dar buvo trys seserys – Marija, Paulina,
Veronika ir du broliai – Antanas ir Kazys). Visi vaikai
buvo žemdirbiai, išskyrus vyriausiąją dukterį siuvėją
Mariją (išsikrausčiusią apie 1936 m. į Kåmajus), mano
tėvą ir jo brolį kultūrtechniką Antaną. Mano senelis
Antanas Bučius buvo išsilavinęs kaimietis, caro laikais
baigęs parapinę Kunigíškių mokyklą, mokėjo kalbėti, Mano tėvas matininkas
rašyti ir skaityti lietuviškai ir rusiškai. Po tarnybos Jurgis Bučius. Kryliai. 1928 m.
caro kariuomenėje (Varėnojê, artilerijos dalinyje) kurį Iš Algimanto Bučiaus asmeninio
laiką buvo policininkas Sankt Peterburge. Grįžęs į archyvo
Krylius dirbo žemę (turėjo apie 12 ha). Kartu buvo
savotiškas kaimo raštininkas bei švietėjas: žmonių prašomas surašydavo prašymus
įvairiais klausimais valdžios institucijoms, parašydavo ir perskaitydavo laiškus,
paskaitydavo kaimynams laikraščius ir žurnalus. 1918 m. prie bolševikų valdžios
buvo tapęs Varguomenės komiteto pirmininku, tačiau kažkam neįtiko ir buvo
pašalintas. Senelė Juozapota dėl sveikatos žemės ūkio darbų dirbo nedaug. Buvo
gera verpėja, uogienių virėja, bet labiausiai visame kaime garsėjo savo kepta skania duona, į kurios tešlą įdėdavo kažkokių žolelių. Kaime visi gyrė „Juozapotos
duoną“. Abu seneliai buvo religingi, priklausė tretininkų ordinui, kas sekmadienį
važiuodavo šv. Mišių į Kamajų bažnyčią. Senelė kaime buvo žinoma, kaip marintoja. Ji išlydėjo į aną pasaulį ne vieną merdintį krylietį, priglausdavo jam prie
lūpų laimingos mirties kryželį ir paskambindavo varpeliu. Šias marintojos regalijas
jai buvo padovanojęs Kamajų klebonas Norkus.
Mano tėvui neužteko vien matininko profesijos. Jis labai mylėjo žemę. Įsipareigojęs išmokėti visoms trims seserims pasogas, padėti gauti išsilavinimą broliui
Antanui ir mokėti ordinariją (mokestį pinigais ir natūra) tėvams, kai jie sulauks senatvės, gavo iš savo tėvo Antano Bučiaus 5 ha ir 7878 m² žemės (likusią žemę senelis
užrašė jauniausiam sūnui Kaziui). Dar
7 ha ir 8100 m² žemės tėvas nusipirko 6 Bučius A. Metų žirgai, Vilnius, 2006, p. 30.
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gretimame kaime – Kerìliuose iš savo
pusbrolio Petro Kaušakio. Tėvui dėl
profesinės veiklos nebuvo laiko žemei
dirbti. Visą kaimo darbymečio laiką
jis buvo užimtas matininko darbais:
skirstė kaimus į vienkiemius ir parceliavo dvarus. Išvaryti vieną kitą arimo
vagą ar nupjauti dobilienos lopą jam
laimė tekdavo tik savaitgaliais. Todėl
žemę dirbo kaimynai kaip pusininkai,
sezoniniai samdiniai. Tėvas stengėsi
ūkininkauti moderniškai: pasitelkdavo
į pagalbą agronomus, bandymo laukeliuose mėgino nustatyti derlingiausias
mūsų žemei javų sėklas. Jurgio Bučiaus
linus ir kviečius vertino žinomas Kamajų pirklys Chaimas Ošeris Zilberis,
kasmet iš tėvo pirkdavęs šių kultūrų
derlių. Žiemą tėvas darbavosi Kaune –
braižydavo vasarą išmatuotų kaimų ir
parceliuotų dvarų planus. Visa mūsų Straipsnio autorius Algimantas Bučius. Kryliai.
šeima (mama, metais už mane vyresnė 1933 m. Iš A. Bučiaus asmeninio archyvo
sesė Elena Nijolė ir aš) sekdavome
paskui tėvą. Tad nuo vaikystės su juo keliaudavome po visą Lietuvą, o žiemą
vaikščiodavome po Kauno Laisvės alėją.
Kai mums atėjo metais žingsniuoti į mokyklą, mama Bronė Bučienė (Motiejūnaitė), kilusi nuo Kėdãinių, grįžo prie mokytojos profesijos. Iš pradžių jai
nepasisekė gauti mokytojos vietos arčiau Krylių. Su mama atsidūrėme Žemaitijoje
(Balėnºlių k., Nevarºnų vls.) – ten sesė ir aš pradėjome mokslus. Bet 1938–1939
mokslo metus rudenį pradėjome, jau gyvendami Kryliuose, nors mokėmės Vabõlių,
vėliau Taraµdžių pradžios mokyklose (ten mokytojavo mama). Į mokyklas važiuodavome arkliniu vežimu, pakeliui surinkdami į mokyklą einančius mokinius.
Tik 1939–1940 mokslo metų pradžioje, atidarius naujai pastatytą Krylių pradžios
mokyklą, tapome jos mokiniais.
Sesuo, baigusi Krylių pradžios mokyklą ir išlaikiusi egzaminus į antrąją
gimnazijos klasę, 1941 m. rudenį išvažiavo mokytis į Rõkiškį. Po metų ir aš pasekiau jos pėdomis. Vėliau ir visa šeima persikraustė į Rokiškį: iš pradžių mama,
o vėliau ir tėvas. Mama Rokiškyje dirbo vaikų darželio auklėtoja, vedėja, Mergaičių gimnazijos mokytoja, vėliau ir direktore, Suaugusiųjų gimnazijos direktore ir
mokytoja. Tėvas dirbo apskrities žemės tvarkytoju ir matavimo grupės viršininku,
kurį laiką kartu ėjo ir apskrities architekto inspektoriaus pareigas.
Taip baigėsi trumpas mūsų gyvenimas Kryliuose. Dar kurį laiką čia leisdavome vasaros atostogas. Tie keleri metai tėviškėje įspaudė širdyje antspaudą
visam gyvenimui. Galbūt todėl, kad vaikystėje laikas slenka lyg sulėtintas filmas
ir įdėmiau gali gėrėtis praslenkančiais gyvenimo ir gamtos vaizdais. Tie vaizdai
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ilgam išliko atmintyje. Šiandien per kelias minutes mintyse galiu nupiešti namą,
kuriame gyvenome: dviejų galų, šiaudų stogas, sienos iš tašytų rąstų, žalia veranda
į pietų pusę, du prieangiai iš kiemo pusės (šiaurės). Vienas didokas (pristatytas
prie namo vėliau) ir vedantis į mūsų šeimai priklausantį namo galą (seklyčią),
kur buvo du kambariai: bendras (kartu ir tėvų miegamasis) ir vaikų. Bendrajame
kambaryje stovėjo apvalus uosinis stalas, sumeistrautas to paties kaimo staliaus
Jono Zovės ir niekuo nesiskiriantis nuo tuomet garsių Jonavõs baldų, tėvo ąžuolinis rašomasis stalas, kurio viršus (išskyrus pakraščius) apmuštas oda, kojos
grakščiai ištekintos. Ant stalo dvi balto marmuro statulėlės (Sokrato ir Veneros),
rašalinė ir nedidukė išdrožinėta spintelė su ažūrine priekine sienele, mažomis
durelėmis ir stalčiukais. Prie vaikų kambario sienos tėvų dvigulė metalinė lova,
kurios galai papuošti žvilgančiais burbulais, uosinė šviesiai gelsva faneruota spinta
(pagaminta tuomet garsiame Jonavos baldų fabrike). Lubų sijos paslėptos, lubos iš
lentų, padengtų šviesiu gelsvu laku. Grindys taip pat iš lentų, nudažytos tamsiai
raudona spalva. Sienos tapetuotos. Po du nedidelius langus rytinėje ir pietinėje
sienose. Trejos baltai dažytos durys: vienos į vaikų kambarį, antros į virtuvę,
trečios į prieškambarį prie verandos (jame miegodavo tarnaitė). Žalių glazūruotų
koklių krosnis. Ant sienų prie tėvų lovos – Aušros Vartų Švč. Marijos paveikslas,
ant kitų – fotografijos: tėvų vestuvių, mano ir sesers, apvilktų baltais pliušiniais
paltukais ir tokiomis pat kepurėmis, besileidžiančių rogutėmis Kaune nuo kalno.
Vaikų kambaryje: dvi metalinės lovos, balto fajanso praustuvas su šalto ir karšto vandens čiaupais, veidrodis su tualetiniu staliuku. Ant sienos tetos Marytės
aliejumi nutapytas kilimas: du angelai sargai prilaiko prie prarajos krašto ant
aukštų uolų stovinčius rausvai aprengtą mergaitę ir melsvai – berniuką. Lubos,
grindys, sienos tokios pat kaip bendrajame kambaryje. Vienas langas į rytus. Virtuvėje: keturangė viryklė, ant sienos palubėje metalinis bakas su karštu vandeniu
(vandenį sušildo viryklėje įrengtas gyvatukas, į kurį šaltas vanduo patenka iš
statinės, užkeltos į pastogę), balta medinė spintelė ir sieninė spinta. Prieangyje:
koridoriukas, sandėliukas ir kanalizuotas tualetas (abu su stumiamomis durimis).
„Gerasis“ išėjimas per verandą. Jos šonai ir priekis aplink duris iš mažų įrėmintų
stiklo langelių (po dvi spalvotas juostas kiekvienoje sienoje). Mūsų būstas buvo
apšviečiamas elektra, kurią gamino prie rytinio namo galo ant medinio bokšto
iškeltas vėjo malūnėlis. Malūnėlio metalinis prizminis stovas kartu su mediniu
bokštu buvo apie 12 metrų aukščio. Kryliuose, be mūsų, tuomet elektrą turėjo tik
gražiausios galuežerio sodybos savininkas Jurgis Vilys. Vandentiekį (iš paežerės
šaltinio) ir nuotaką (į paežerės liūną) turėjome tik mes vieni.
Kitas namo galas – tipiška kaimo gryčia su 4 mažais langais, lentų lubos su išsikišusiomis sijomis. Viskas nubalinta kalkėmis, tašytų lentų sienos
išklijuotos popieriais ir laikraščiais, ant jų kryžius ir spalvoti paveikslai: Jėzus
Alyvų sodelyje, šv. Kazimieras. Grindų lentos nedažytos, bet nušveistos iki baltumo. Pailgas stalas su trimis suolais aplink jį, trys medinės lovos. Vasarą lovų
sumažėdavo: teta Veronika miegodavo klėtyje, dėdė Kazimieras – vežiminėje.
1939 metais dėdė vedė kaimyno dukrą Genę Baršytę, po metų susilaukė sūnaus
Stepono, todėl gryčioje nebebuvo kur pasisukti. Dėdė Kazys su šeima, seneliu
(senelė mirė 1941 m.) ir teta Veronika greit išsikėlė į paties dėdės pastatytą
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erdvų, naujovišką su dideliais langais namą dėdei priklausančiame sklype, besiribojančiame su buvusia Urbõniškio dvaro sodyba. Gryčią nupirko mano tėvas
ir mūsų būstas išsiplėtė. Dėdė Kazys buvo geras stalius. Naujam namui pats
padarė visus baldus. Ypač gražios buvo komodos, padovanotos tetai Veronikai,
tetai Marytei, dėdienei Gėnei. Teta Marytė savo komodą vėliau atidavė sesei
Nijolei. Ji grožėjosi ja savo sodyboje Dzūkijoje, o šiandien ja džiaugiasi Nijolės
dukra architektė doc. Lada Markejevaitė.
Mūsų sodyboje, be gyvenamojo namo, buvo ir daugiau trobesių: klėtis su
vežimine (apie 1940 m. jas nusigriovė dėdė Kazys ir jų sienų medžiagą panaudojo
naujo savo namo statybai); naujai pastatytas (apie 1939 m.) tvartas iš apvalių rąstų su pastoge virš jo, skirta šienui, dengtas lentelėmis; medinis šiaudais dengtas
klojimas su dideliu kiemu (vadinamu kluonu), padalytas pusiau tarp tėvo ir dėdės
Kazio. Kai paminėjau klojimą, iš karto pajutau kvapą tik ką suvežto išdžiovinto
šieno, ant kurio vasarą mėgdavo miegoti visa mūsų šeima. Ant aukšto paežerės
šlaito 1938 m. buvo pastatyta pirtis su vandentiekiu ir nuotaku.
Turėjome aikštingą arklį Lauką, vieną olandų juodmargę ir kitą, suomių,
žalą karvę, telyčią, baltą agresyvų aviną (kuris įsibėgėjęs su kakta ne kartą man
trenkė į pakinklius ir parvertė ant žemės), 4–5 avis, kovingą rudą rotšildų veislės
gaidį, ne kartą pasveikinusį mamą ir sesę įkirtimais į šlaunis, būrį tos pačios
veislės ir baltų leghornų vištų, kurios kasmet išperėdavo daug švelnių aksominių
viščiukų, apie 10–12 ančių.
Prieš verandą puikavosi trijų klombų darželis, apjuostas jazminų, diemedžių
ir kitokių krūmų gyvatvore. Namo pasienį puošė balti, gelsvi, tamsiai raudoni
ir rausvi bijūnai. Daržuose augo bulvės, kopūstai, burokėliai, morkos, griežčiai,
kaliaropės, agurkai, svogūnai, ridikėliai, salotos, špinatai, krapai. Turėjome net
du sodus: vasarinių veislių obelų (alyvinių, vyninių, saldinių ir kt.) ir rudeninių
žieminių (antaninių, aukso ranetų, princų ir kt.). Skiepytas obelaites tėvas atsivežė
net iš Kauno botanikos sodo medelyno. Auginome ir braškes, raudonas ir geltonas
avietes, raudonuosius serbentus ir agrastus.
Darbais dalijomės visi: tėvas (kai būdavo namuose), mama, aš su sese, samdinė.
Iš pradžių, priklausydami jaunųjų ūkininkų ratelio mažųjų sekcijai, mes, vaikai, tik
žaidėme daržininkus, bet vėliau jais tapome iš tikrųjų: ravėjome lysves, barstėme
salietrą apie kopūstų daigus, laistėme augalus ir krūmus, pakasdavome pietums
bulvių, paraudavom morkų, paskindavom salotų ir svogūnų laiškų, skindavome
obuolius ir uogas. Vėliau išmokome sukasti lysves, sėti daržoves, sodinti daigus.
Kartais net pieną nunešdavome į greta, Urboniškyje, esančią pieninę. Buvome
norūs talkininkai minant šieną vežime ir šalinėje, vėliau jau krovėme šieną į vežimus (vadinamus koromis) ir iš jų – į klojimo šalines. O kokia palaima važiuoti
ant aukšto šieno vežimo! Deja, vaikystėje neišmokau arti ir pjauti žolės – buvau
per mažas. To teko mokytis, įžengus į trisdešimtmetį, kai gyvendamas su šeima
Vilniuje įsigijau sodo sklypą. Tada prisiminiau ir tėvo pamokas, gautas Krylių
sode. Tėvams išvažiavus į Kamajus ar į Rokiškį, laukdami jų grįžtant ruošdavom
vakarienę. Sesė jau vaikystėje buvo gera kulinarė. Kai buvome mažesni, tėvams
mus auginti padėdavo auklės. Jos keitėsi, bet geriausia iš jų, kurią sesė ir aš
labiausiai mylėjome, buvo Domicelė. Savo švelnumu ir meile ji mums buvo lyg
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antra motina. Neseniai susipažinau su jos sūnumi – Kamajų seniūnu Vytautu
Viliu, ir man jis tapo artimas tarsi brolis.
Be darbų, buvo ir malonumų. Su sese žaisdavome mašinomis, lėlėmis,
pliušiniais, kauliniais ir mediniais arkliukais, asiliukais, šaudydavome iš šautuvėlių ir pistoletų (užtaisytų raudonais, panašiais į konfeti pinigiukus „pistonais“).
Statydavau iš akmenų bažnyčias, pilis su požemiais. Pastatęs pilį ją stambesniais
akmenimis „bombarduodavau“. Taip pat bandydavau lipdyti iš molio šventuosius,
bet „skulptoriaus“ darbas man nelabai sekėsi. Vėliau mylimiausiu sesės ir mano
žaidimu tapo „ponai“: iš kietesnio popieriaus iškirpdavome žmonių figūras, apvilkdavome jas drabužiais iš spalvoto popieriaus. Taip sukurdavome ištisas šeimas.
Mano ir sesės „šeimos“ bendraudavo: kalbėdavosi, bardavosi, eidavo į svečius,
ruošdavo valgius. Šį žaidimą žaidėme beveik iki pat pradžios mokyklos baigimo.
Vėliau pamėgome ir lauko žaidimą su kamuoliuku: kamuoliuką mesdavome į
sieną, pagaudavome jį atšokusį; po to vėl mesdavome, greitai apsisukdavome apie
savo kūno ašį ir vėl gaudydavom kamuoliuką; po to kamuoliuką mušdavome į
sieną delnu, atšokusį vėl grąžindavome prie sienos. Mušdavome kamuoliuką ir
į žemę. Visas žaidimas turėjo 10 etapų, kurių kiekviename kamuoliuko mušimo
būdas ir rankų padėtis keitėsi. Dar žaisdavome „klases“: ant vienos kojos šokinėdavome per kvadratus, nubrėžtus ant žemės, mėtydami į kiekvieną kvadratą
stiklo šukelę ir ją pakeldami. Įdomus buvo ir „kerepėtas“. Reikėjo metama lazda
numušti trikojį stovą. Jei nenumušdavai, reikėjo nubėgti pasiimti lazdos. Tačiau
trikojį saugojo sargas, taip pat su lazda. Jei jis lazdos galu paliesdavo atbėgusį
metėją, pastarasis tapdavo sargu, jei ne – žaidimas tęsdavosi. Numušęs „kerepėtą“,
žaidėjas gaudavo tašką. Žaisdavome, kol surinkdavome 10 ar 20 taškų.
Vėliau mums augant atsirado ir kitų pomėgių: knygų skaitymas, uogavimas,
grybavimas, meškeriojimas. Viskam užteko laiko! Uogaudavome ir grybaudavome
Krylių miške (apie 2 km nuo mūsų sodybos) arba Girãitėje (prie Kerìlių kaimo)
dažniausiai su kaimyno Starkaus sūnumi Broniumi ar kito bendrapavardžio kaimyno sūnumi Vytautu (su jais abiem ir sese žaisdavome jau minėtus „kerepėtą“
ir kamuoliukus), rečiau su seneliu ar teta Veronika, rečiausiai su visa savo šeima.
Rinkdavome ūmėdes, voveraites, kazlėkus, meškutes (jas vadindavo žydgrybiais),
paliepius, grūzdus, retai rasdavome raudonviršių. Per visus vaikystės grybavimus
esu išrovęs tik vieną didžiulį, kietą ir sveiką baravyką, kurio skersmuo buvo apie
15 cm. Meškeriodavome Dviragio ežere. Pirmąsias meškeres mums padarė senelis:
meškerykočiai iš lazdyno, valas lininis (senelio nuvytas), plūdė iš kamščio, perverto žąsies plunksna, kabliukas sulenktas iš įkaitintos adatos, kurios smaigalys
vieną ar du milimetrus užlenktas į kabliuko vidų, kabliuko apatinė dalis pasukta
šiek tiek į šoną. Pirmąjį meškeriojimo egzaminą laikėme senelio išskaptuotame
iš pusrąsčio luote, prie kurio šonų buvo pritaisyti po irklą ir lentą pusiausvyrai
išlaikyti. Luote buvo trys sėdynės. Nuplaukėm už artimiausio nendryno į užutėkį
su vandens lelijomis. Senelis užmovė ant kabliuko slieką, užmetė mano meškerę
tarp dviejų lelijos lapų ir padavė man meškerykotį į rankas. Susijaudinau, kai
plūdė pradėjo krutėti. Kai ji panėrė, iš visų jėgų traukiau meškerę aukštyn. Ant
valo galo blaškėsi žuvytė. Iš džiaugsmo negalėjau suvaldyti meškerės, valas blaškėsi tolyn artyn ir tik su senelio pagalba pirmas mano laimikis atsidūrė valtyje.
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Tai buvo nedidelis ešeriukas. Tačiau nuo jo užsikrėčiau žvejybos liga. Abu su
sese meškeriodavome įvairiai: kartu su seneliu iš jo luoto ar stovėdami ant ežero
kranto, įbridę iki kelių į vandenį. Buvo visokių nesėkmingų nuotykių: valas su
žuvimi ar be jos įsipainiodavo į pakrantės juodalksnius, kabliukas užsikabindavo
už nendrės ir valas nutrūkdavo, žuvis nukrisdavo nuo kabliuko pusiaukelyje į
krantą. Bet pamažu nesėkmių mažėjo, o laimikis didėjo. Prigaudydavom žuvų,
kad užtekdavo pusryčiams visai šeimai, o kartais ir pietums. „Senelio universitete“ išmokome daug meškeriojimo paslapčių: sužinojome, kad kuoja – kvailė, jai
užtenka gabaliuko slieko, ešerys – gudrus, mėgstąs storą slieką, ir pan. Išmokome
ir žvejybos „meteorologijos“ (geriausiai kimba iš ryto, taip pat prieš pat lietų) ir
žvejybos „geografijos“ (daugiausia žuvų susiburia prie nendrynų, ypač jų užuolankose, vandens lelijų darželiuose). Senelis mane ir sesę išmokė ir kitų naudingų
dalykų: nuvyti botagą, meškerės valą, iš dviejų kapeikų monetos nukalti žiedą.
Sesei išvažiavus mokytis buvo liūdnoka, tačiau ji man rašė laiškus, atsiųsdavo
knygų ir taip mane linksmino.

Krylių pradžios mokykla
Krylių pradžios mokykla buvo pastatyta 1939 m. rudenį ant kalno prie
kelio, vedančio į Kalvius, arti Krylių ir Kalvių ribos, iš tašytų medinių rąstų, su
dideliais langais, dviejų aukštų, stogas – lentelių. Pirmame aukšte – keturios klasės
(viena iš jų su stumdoma pertvara, kurią atstūmus dvi klasės paverčiamos sale),
antrame – trys butai mokytojams, vienas sargui ir visiems butams bendra virtuvė.
Iš pradžių mokykloje buvo keturios klasės, netrukus atsirado penktoji, dar
vėliau ir šeštoji. Mokykloje buvo trys mokytojai: vedėjas ir mokytojas Petras Kišūnas, mano mama Bronė Bučienė ir Emilija Valkūnaitė. Vienos klasės patalpose
mokėsi dviejų skirtingų klasių mokiniai. Mokytojui buvo nelengva vesti pamokas
pagal nevienodas programas, reikėjo sugebėjimų užimti visus mokinius taip, kad
vieni kitiems netrukdytų. Mokyklą lankė Krylių, Kerelių, Kalvių, Verksnionių,
Taraldžių kaimų gyventojų vaikai. Per visą mokymosi Kryliuose laiką sėdėjau
su tuo pačiu suolo draugu Lionginu Dagiu iš Kurkliìčių kaimo (vėliau tapusiu
geodezijos inžinieriumi). Mano mokytoja buvo mama.
Mokyklos antrajame aukšte gyveno tik mokytoja E. Valkūnaitė. Vedėjas
Petras Kišūnas nuomojo butą Kryliuose iš Jurgio Vilio. P. Kišūnas buvo nedidelio
ūgio, su kuprele, linksmų akių, greitas, guvus. Dėl savo fizinio trūkumo nesisielojo. Mėgdavo pasijuokti, kad kupriai – talentingi žmonės, ir lygindavo save su
Vincu Krėve-Mickevičiumi. E. Valkūnaitė, panelė metuose, buvo aukštaūgė, rengėsi kontrastingų spalvų drabužiais (dėl to gavo Vaivorykštės pravardę). Skrybėles
keitė beveik kas savaitę. Jos buvo įvairiausio stiliaus: su įvairaus pločio graižais,
panamiškos, kaubojiškos. Kartą Kamajuose ji pasirodė su juodu cilindru, o klebonas J. Kriščiūnas juokėsi, kad ją pamatęs nustebo: iš kur Kamajuose atsirado
britų premjeras Čemberlenas.
Krylių mokykla turėjo ir savąją „ Romeo ir Džuljetos“ istoriją. Petras Kišūnas
įsimylėjo penkiolikmetę penktokę Genę Kaušakytę (mano antros ar trečios eilės
pusseserę). Grįžusi iš mokyklos į namus mokyklinėje medinėje kraitelėje ji rasdavo
vedėjo meilės laiškučius, o savo atsakymus palikdavo mokyklos suole. Romanas
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truko ilgokai. Sekmadieniais Kišūnas lėkdavo motociklu pas Genutę į Kurkliečiùs,
vežiodavo ją į Kamajus ir Salas. Kaušakiai mokytojo ir dukros santykiams netrukdė. Mokyklos vedėjas buvo autoritetas ir pasiturintis žmogus. Genė ta draugyste
didžiavosi – vedėjas iš visų mergaičių išsirinko ją, gyrėsi draugėms, ir meilės
paslaptis iškilo į viešumą. Mokyklos prieangyje ant sienų pasirodė romano tema
nepadorūs užrašai, berniukai pradėjo Genę vadinti Kišūniene. Kolegų mokytojų,
Kamajų vikaro, dėsčiusio mokykloje tikybą, ir Jurgio Vilio perspėjimai įsimylėjusiam Romeo nepadėjo. Signalai apie meilės duetą pasiekė aukštesnes institucijas.
Tarp vedėjo ir mokytojų prasidėjo trintis. Mokinių tėvai susiskaldė: vieni palaikė
Kišūną, kiti nepritarė jo romanui. Kai Genutei sukako šešiolika, Kišūnas ją vedė,
susilaukė dukters ir sūnaus. Visi neramumai mokykloje baigėsi.
1952 m. rudenį mokykla tapo septynmete. Joje pradėjo mokytojauti Rokiškio
gimnazijos 1949 metų laidos abiturientas, mano klasės draugas Kazimieras Giriūnas. Po kurio laiko P. ir G. Kišūnai išsikėlė į Duõkiškį. K. Giriūnas Krylių vaikus
mokė net 15 metų. Mokytojaudamas Kryliuose vedė Kamajų mokytoją svėdasiškę
Vandą Kutkaitę, kuri vėliau irgi atsikėlė į Krylius. K. Giriūną kryliečiai prisimena
kaip iškilų mokytoją, gerą, linksmą, dainingą žmogų. Viename savo eilėraštyje
parašiau, kad jis Kryliuose paliko Saulės brydę.
Deja, prieš kelerius metus mokyklos nebeliko ne tik juridiškai, bet ir fiziškai – ją nugriovė. Ji gyva tik mano ir daugelio jos mokinių atsiminimuose.

Krylių pieninės
Krylių ir aplinkinių kaimų gyventojai pieną nešdavo kibirais ar veždavo
metaliniais bidonais į pieninę, įrengtą viename buvusio Urboniškio dvaro akmens
mūro pastate. Po dvaro parceliacijos buvęs dvaro centras atiteko Baliui Vėgėliui, Lietuvos savanoriui (Lietuvos kariuomenės pulkininko Jono Vėgėlio broliui).
Pieninėje iš supirkto pieno separatoriumi atskirdavo grietinę. Nuriebintą pieną
žmonės gabenosi atgal, girdė juo gyvulius. Jei ūkininkai parduodavo ne grietinę,
o visą pieną – į pieninę jo vežti nereikėjo: bidonus su pienu pastatydavo prie
vieškelio (ties įvažiavimu į sodybą), juos surinkdavo ir veždavo į Salas ar Kamajus (matyt, ten buvo „Pienocentro“ skyrius). Tikriausiai ten veždavo ir grietinę.
Tuščius bidonus atveždavo atgal ir palikdavo tose pačiose vietose, kur ir rado.
Dauguma pieninės paslaugomis besinaudojančių žmonių buvo jos pajininkai. Pieninėje nustatydavo parduodamo pieno riebumą. Jį kartu su parduoto pieno kiekiu
užrašydavo knygutėje, kurią turėjo kiekvienas pieno pardavėjas. Pagal knygutę
atsiskaitydavo mėnesio pabaigoje.
Apie 1939 m. Kryliuose atsirado antra pieninė – ją iš raudonų plytų pastatė
Jurgis Vilys ant kalno, dešinėje vieškelio pusėje važiuojant nuo Vaičionių, prieš
pat vieškelio posūkį Salų link. Tuo laiku valdžia teikė stambesniems ūkininkams
paramą samdinių būstams (vadinamiesiems kumetynams) statyti. J. Vilys šia parama
pasinaudojo. Mūriukas buvo dviaukštis – pirmajame aukšte pieninė, 2 kambarių
butas su virtuve, o antrajame – pagalbinės patalpos.
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Krylių kalvė
Geriausias Krylių (gal ir visos apylinkės) kalvis ir šaltkalvis buvo Juozas
Pučka. Tai buvo auksinių rankų meistras. Kaustė arklius, darė ratams ratlankius,
remontavo metalines vežimų dalis, dviračius, gamino, taisė ir galando rankinius
ūkio padargus: plūgus, šakes, kastuvus, grėblius, kirvius.

Mūsų kaimynai
Pirmasis kaimynas, kurio sklypas iš abiejų vieškelio pusių ribojosi su mūsų
žeme, važiuojant nuo Dviragio galuežerio Salų link, buvo Jonas Starkus (8,5 ha).
Jo žemėvaldos riba su mūsų sklypu kairėje vieškelio pusėje sutapo su keliuku,
kuris vedė prie Dviragio ežero. Prie keliuko kairėje pusėje glaudėsi Untupio upelis.
Kitoje vieškelio pusėje (važiuojant minėta kryptimi) sklypų ribą pratęsė minėto
keliuko įsivaizduojama ašis apie 50 m į dešinę. Su kito kaimyno bendrapavardžio Petro Starkaus žeme (9,38 ha) mūsiškė ribojosi tik dešinėje pusėje, maždaug
225 m atstumu Urboniškio kryptimi, apie 50–40 m nuotolyje nuo vieškelio (žemės
juosta siaurėjo Urboniškio link). Kairėje vieškelio pusėje mūsų žemė ribojosi su
dėdės Kazio žeme (apie 6 ha). Riba ėjo nuo ežero maždaug natūralios griovos
ašimi, kilo į kalną, tęsėsi pagal klojimo priekinį (pietinį) fasadą iki vieškelio. Apie
1939 m. sklypų riba buvo apsodinta eglaitėmis (kai kurios iš jų išlikusios iki šiol,
dabar jau didžiulės eglės).
Trumpai apie kaimynų šeimas: Jonas Starkus (1898), žmona Anelė (1904),
sūnūs Vytautas (1930), mano vaikystės draugas, Aloyzas (1939), duktė Genovaitė
(1937); Petras Starkus (1876), žmona (antroji) Elžbieta (1896), dukra (su pirmąja
žmona) Elena (1909), dukros (su antrąja žmona): Zofija (1931), Genovaitė (1932),
Aldona (1939), du sūnūs (su pirmąja žmona): Leonas, mano vaikystėje gyvenęs
Kaune, ir Petras (dirbęs ir gyvenęs pas ūkininką kitame kaime, vokiečių okupacijos metu tarnavęs lietuviškos savisaugos dalinyje), du sūnūs (su antrąja žmona):
Bronius (1930), mano vaikystės draugas, žuvęs apie 1941 m., ardydamas rastą
vokišką šaudmenį, Jonas (1938). Zofija, Genovaitė, Aldona, Bronius, Jonas lankė
Krylių pradžios mokyklą.
Trečiojo mūsų kaimyno – tėvo brolio, dėdės Kazio šeima: Kazys Bučius
(1908), žmona Genovaitė (1919), sūnūs: Steponas (1941), tapęs veterinarijos gydytoju, Julius Bučius (1942), tolimojo plaukiojimo kapitonas, laivais perskrodęs
visus pasaulio vandenynus ir prieš porą metų dar plaukiojęs (kai neplaukiojo,
leido vasaras Kryliuose); aistringas automobilininkas jauniausias sūnus, padykęs,
mokslų nebaigęs Alfonsas (1946), dukra Stasė (1953), kultūros darbuotoja. Iki
mirties (1948) kartu su dėdės Kazio šeima gyveno senelis Antanas. Apie 1950 m.
teta Veronika ištekėjo už našlio Broniaus Vienožinskio, dirbo kolūkyje, vėliau su
vyro šeima persikėlė į Rokiškį, ten ir mirė (2002).

Krylių šviesuomenė
Kryliuose, bent mano laikais, visi mokėjo priežodį: „Kryliai, Verksnionys – tai
geri žmonės, Urlia¤, Vaitk¿nai – kad juos perkūnai!“ Kryliuose nebuvo nei girtuoklių,
nei mušeikų. Dauguma kaimo gyventojų buvo žemdirbiai, daugiausia vidutiniokai
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ir mažažemiai. Stambiausias ūkininkas Pranas Dapkus turėjo 27,5 ha, antras po
jo Jurgis Vilys šiek tiek mažiau. Vargingų gal buvo 3 ar 4 ūkiai. Prasilavinusių
žmonių buvo nedaug. Iš inteligentų galbūt žinomiausi (būsiu nekuklus) buvo
mano tėvai, apie kuriuos jau nemažai pasakojau. Prisipažinsiu, kad dėl jų jaučiau
kažkokį išdidumą. Matininko ir mokytojos vaikus – sesę Nijolę ir mane – kaime visi pažinojo, vadindavo mažybiniais Nijolytės ir Algiuko vardais. Pas tėvus
įvairiais klausimais pasitarti ateidavo ir atvažiuodavo kaimynai, kiti kryliečiai,
net aplinkinių kaimų žmonės. Tėvai nuo Krylių galutinai atitrūko, kai iš Rokiškio persikėlė į Vilnių. Ten nuo 1951 metų iki pensijos tėvas dirbo Žemės ūkio
ministerijoje vyr. matininku revizoriumi, mirė 1991 m. Mama mokytojavo vidurinėje mokykloje, mirė 1977 m. Kai po daugelio metų su sese aplankėme tėviškę,
nustebau, kad sutikti kryliečiai (buvę mūsų bendraamžiai ar jų tėvai) tebeatmena
mano ir sesers vardus ir net žino mūsų abiejų nužingsniuotą kelią: sesę vadino
profesore Nijolyte, mane inžinieriumi (esu hidrotechnikos inžinierius) ar direktoriumi Algiuku (beveik 30 metų buvau Projektavimo instituto direktoriumi), nors
tie titulai su mažybiniais vardais keistai skambėjo.
Kryliuose, žinoma, be mano tėvų, inteligentams – kaimo žiburėliams priskirtini ir kaimo vardu pavadintos mokyklos jau mano minėti mokytojai: Pet
ras Kišūnas (vėliau ir jo žmona Genė), Emilija Valkūnaitė, taip pat pasienio
policininkas Petras Sapka (dažnai leisdavęs laiką Kryliuose, po tremties gyveno
Vilniuje, dirbo senamiesčio knygyne). Kaime buvo keletas apsišvietusių žmonių,
baigusių caro laikų Kunigiškių parapinę mokyklą ar kitaip prasilavinusių: mano
senelis Antanas, Pranas Dapkus, Jonas Sapka (jis parapinėje mokykloje mokėsi
kartu su mano tėvu), Kostas Sapka, Petras Starkus, Jonas Zovė, Jurgis Vilys ir
kt. Jie prenumeravo laikraščius, skaitė knygas, buvo raštingi, kai kurie dalyvavo
visuomeninėje veikloje: buvo Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimo
komiteto nariai, įėjo į Kamajų prekybos kooperatyvo, Kamajų smulkaus kredito
draugijos banko (jo buhalteriu buvo Jurgis Vilys), pieninės valdymo organus, vienas kitas priklausė Šaulių sąjungai. Kaime buvo keletas jaunuolių pavasarininkų.
Nei komunistų, nei komjaunuolių pogrindininkų nebuvo. Tačiau 1935–1936 m. (po
Suvalkijos ūkininkų neramumų) pasirodė prieš valdžią nukreiptų lapelių. Iš kaimo
šviesuomenės ypač paminėtinas Jonas Zovė (mano tėvo draugas nuo jaunystės iki
senatvės), pagarsėjęs ne tik apylinkės, rajono, bet ir visos Lietuvos mastu kaip
bitininkas, sodininkas, daržininkas (ir mano vaikystės, ir sovietinio, ir atkurtos
nepriklausomybės laikotarpiais). Dėl šių savo sugebėjimų, turėdamas vos 6,5 ha
ūkelį, tarpukaryje gyveno gana pasiturinčiai. Jis taip pat buvo nagingas stalius,
mechanikas, valčių gamintojas. Sugedus mūsų sodybos vandentiekiui ar sutrikus
elektros tiekimui, kviesdavomės tik Joną. Vėlesniais metais jis dar įsitraukė į naują
verslo rūšį – vynuoginių sraigių auginimą. Gražioje savo sodyboje pastatė paminklus tėvų atminimui. Džiugu, kad dėdės keliu seka ir po jo mirties sodybą tvarko
darbščioji bitė – Jono dukterėčia, buvusi Kamajų vidurinės mokyklos mokytoja
(dabar jau pensininkė), mano klasės draugė Joana Andriukaitienė (Jasiulionytė).
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Jurgio Vilio paslaptis
Atvažiavus į Krylius iš Kamajų pro Vaičionis ir važiuojant Verksnionių
link, Dviragio galuežery pasitikdavo gražiausia Kryliuose Jurgio Vilio sodyba (ji
ir šiandien tebėra), išdidžiai žvelgdama iš Dviragio ežero galo į už 6 km kitame
jo gale esantį Salų miestelį. Puikus medinis namas su verandomis ir balkonais,
mūrinis tvartas, didžiulis medinis klojimas, svirnai su prieklėčiais. Raudoni stogai švietė iš tolo lyg aušros saulė. Tiksliai nežinau, kiek žemės turėjo J. Vilys,
bet, rodos, daugiau kaip 20 ha. Mano vaikystėje žmonės kalbėjo, kad palyginti
visai neseniai Jurgis gyvenęs skurdžioje gryčioje, neva sirgęs džiova, vaikščiojęs
lyg paliegęs, pageltęs ligonis. Tačiau per trumpą laiką ir sodyba, ir jos šeimininkas neatpažįstamai pakito. Sodybos paveikslą keliais potėpiais jau nupiešiau.
Jos savininkas, lyg pasakoje „vyras, įlindęs pro vieną žirgo ausį ir išlindęs pro
kitą“, tapo visai kitoks: tryško sveikata, energija, atrodė atjaunėjęs. Kasdien risčia
lėkdavo į Kamajus šventine lineika, pasikinkęs gražų ilgakartį šviesaus plauko
arklį. Jurgis dirbo Kamajų smulkaus kredito draugijos banke (žmonių vadintame bankeliu) buhalteriu. Vaikščiojo po Kamajus tiesia eisena, elegantišku juodu
kostiumu su liemene, dryžuotomis kelnėmis ir savo išvaizda niekuo nesiskyrė
nuo bankininkų, vaikščiojančių Kauno Laisvės alėjoje. Apie Jurgio „atsimainymą“
sklido visokiausių gandų. Anot vienų, Jurgis turėjęs Amerikoj turtingą dėdę, kuris
sūnėnui negailėjęs dolerių, kiti įtarinėjo, kad Vilys „sumaišęs“ bankelio pinigus su
savais, treti teigė, kad Vilys gaunąs slapta iš Rokiškio komunistų spausdinamus
lapelius, o už jų platinimą perlaidomis kažkas apmoka iš už vandenyno. Vienas
iš kaimynų tvirtino, kad visos tos kalbos – tai „lietuviško pavydo vištos“ sudėti
kiaušiniai. O tiesa neva tokia: Vilys, iš banko paėmęs ilgalaikę paskolą, dar šelpiamas amerikono giminaičio, susitvarkė savo buitį. Gaudamas neblogą atlyginimą,
tvarkingai ūkininkaudamas, parduodamas pieną, linus ir kviečius, gyvendamas
taupiai ir blaiviai, po truputį tvarkingai kasmet grąžinąs paskolą. Pats Jurgis, paklaustas apie savo kelią į pasiturintį gyvenimą, juokais atšaudavo: „Aitvaras svirne
įsitaisė. Tai jis man ir neša turtus.“ Vilys buvo užkietėjęs viengungis, jau įmynęs
į keturdešimtmìtį molį. Buvo rimtas, nesamdė jaunų mergų. Jam šeimininkavo
pusseserė (regis, iš Taraµdžių). Turtingas, gražus, išvaizdus, tvarkingas, linksmas
Jurgis buvo apylinkės „svajonių jaunikis“. Viena iš Verksnionių kilusi kvailiukė
šaukė, kad Vilio tvoros ir stogai „mergų ašarom dažyti“. Davatkėlės šnekėjo,
kad Jurgis laisvamanis, nelankąs bažnyčios, nepriimąs kalėdoti kunigo, skaitąs
bedieviškus laikraščius. Gal kurį laiką panašiai ir buvo. Tačiau kai kas kalbėjo ir
priešingai. Esą kalėdojimo aukas Jurgis perduodavęs pinigais pačiam klebonui, nes
kalėdojimas Kryliuose vykdavęs Vilio darbo laiko bankelyje metu. Tačiau jei jis
būdavęs laisvas, kalėdojantį kunigą priimdavęs. Kun. Jonas Kriščiūnas mano tėvams
pasakojo, kad kalbos apie Vilio bedieviškumą esančios neteisingos. Jam kalėdojant
Vilys, parpuolęs ant kelių, bučiavęs kryžių. Jautėsi toks natūralus nuoširdumas,
jog po to klebono niekas neįtikins, kad tai tik vaidyba. Jurgis Vilys neturėjo
artimų draugų, su kaimynais buvo šaltokas, mažai bendravo. Pas jį apsigyvenus
Krylių pradžios mokyklos vedėjui Petrui Kišūnui, su juo susibičiuliavo, eidavo
pasivaikščioti, paplaukioti valtimi po ežerą, bet būdamas liaudininkiškų pažiūrų
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(girdavo Kazį Grinių, Mykolą Šleževičių), pasišaipydavo iš Kišūno jaunalietuvio
regalijų, ypač iš jo musoliniškos kepurėlės su kutu.
J. Vilys, nors ir turėjo tarnybą, pats dirbo ir žemės darbus. Samdinių turėdavo vieną kitą. 1939 m. jis priėmė dirbti ūkyje atbėgusį į Lietuvą ir internuotą
(po 1939 metų vokiečių–lenkų karo) lenkų kariškį Stanislovą Ješen, kuris Viliui
tapo ištikimu ir darbščiu pagalbininku.
1940 metų birželio viduryje po sovietų ultimatumo Lietuvai pas Joną Zovę
pasiklausyti radijo beveik kasdien rinkdavosi naujausių žinių ištroškę kryliečiai.
Kai tapo žinoma apie Antano Smetonos pasitraukimą, vienas iš radijo klausytojų,
turtingiausias Krylių ūkininkas, prisipažino, kad atsišaukimus prieš Smetoną Suvalkijos neramumų metu spausdinęs jis su Jurgiu Viliu. Pats Vilys apie tai niekam
nesigyrė, bet, išgirdęs apie tai sklindančias kalbas, vienam kaimynui pasakęs:
„Aš ne bolševikas, proklamacijas spausdinom ne komunistų, o liaudininkų nurodymu.
Komunistai man už vieną dalyką niekada nedovanos (už ką – negaliu pasakyti), nebent
aš sugalvosiu, kaip juos apgauti.“
1940 m. rudeniop po vadinamojo „liaudies seimo“ nutarimų, jau vykstant
sovietinei žemės reformai, tėvas, grįžęs iš Kamajų, kur dirbo valsčiaus matininku, pranešė sensacingą žinią: Jurgis Vilys, nors jo ūkio dydis neviršijo žemės
reformos leidžiamos ūkininkui žemės ploto normos (30 ha), savo noru perdavė
(raštu) į Valstybinį žemės fondą 8 ha savo žemės „sovietų santvarkai Lietuvoje
remti“. Vėl atsinaujino kalbos apie Jurgio Vilio neva komunistines pažiūras. Tačiau Vilys jokių kitų žingsnių, palaikančių naująjį režimą, nežengė: nekalbėjo ir
nedalyvavo jokiuose mitinguose, nevaikščiojo į rinkiminius susirinkimus, nieko
neskundė, šaipėsi iš mokytojo Petro Kišūno, jaunalietuvio ženklą ant švarko atlapo
pakeitusio į raudoną žvaigždę. Priešingai nei anksčiau, sekmadieniais per Mišias
pasirodydavo Salų bažnyčioje. Greit paaiškėjo, kad „svajonių jaunikis“ įsimylėjo
22 metais jaunesnę už save linksmą gražuolę Elvyrą, Salose dirbusią kontrolasistente (laborante inspektore, tikrinančia pieninėse pieno kokybės rodiklius), neva
buvusią vienuolyno auklėtinę, ir ruošiasi ją vesti.
Žemę, kurią Jurgis padovanojo sovietams, naujoji valdžia paskyrė rusui
sentikiui, atvykusiam su šeima pagal SSSR ir Vokietijos gyventojų tarpusavio
repatrijavimo sutartį iš Suvalkijos dalies, po Lenkijos okupacijos atitekusios Vokietijai. Naujakurys buvo apgyvendintas Vilio pieninės mūrinuke, bute, skirtame
samdiniams. Kai mano tėvas atmatavo žemę, kažkas pasiūlė žemę gavusiam
naujam Krylių gyventojui padėkoti Viliui už dovaną. Rusas atsakė, kad dėkoja
ne Viliui, o valdžiai.
Pirmoji sovietų okupacija truko tik metus. Užėjus vokiečiams Vilys, kaip ir
daugelis kitų sovietinės žemės reformos „apkarpytų“ ūkininkų, vadovaudamasis
Laikinosios vyriausybės deklaracijomis apie sovietų nusavinto turto denacionalizaciją, pareikalavo iš savo įnamio grąžinti žemę ir paliko jam būstą su sąlyga, kad
šis Viliui padės ūkyje. Tačiau ruselis buvo ne pėsčias. Prisidėjęs lašinių palčių,
rūkytų dešrų, sviesto, nuvyko į Rokiškį ir prisikapstė prie vokiečio – apskrities
žemės ūkio vadovo Betingerio (už pavardės tikslumą neatsakau). Šiam papasa937
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kojo, kad iš Vilio sovietų valdžia žemės neatėmė, jis ją tai valdžiai padovanojo.
Vokietis šią istoriją jau buvo girdėjęs. Pasak pas Betingerį sekretore dirbusios
lietuvės, sovietų valdžios sušaudyto Lietuvos kariuomenės pulkininko giminaitės,
šefo pavedimu Betingerio adjutantas važinėjęs po visą Rokiškio apskritį, rinkdamas savo viršininkui poilsio rezidenciją, kurioje jis galėtų įsikurti po karo ar
anksčiau, kolonizuojant Lietuvą. Adjutantas po ilgo ir kruopštaus patikrinimo iš
10 prestižinių sodybų atrinkęs dvi labiausiai patikusias: Petrõšiškyje, priklausančią
elektrotechnikos inžinieriui Putrimui, ir Kryliuose – Jurgiui Viliui. Kad sodybą
būtų galima pasiglemžti iš tikrojo savininko, reikėjo įrodymų, kad jis esąs nelojalus Vokietijos Reichui ar bendradarbiavęs su bolševikais. Petrošiškis atkrito, nes
inžinieriaus Putrimo biografija buvo be dėmių – jis buvo vokiečių firmos Siemens
generalinis atstovas Lietuvai. Tačiau Jurgis Vilys dėl savo dovanos bolševikams
buvo pažeidžiamas. Vilio rusas buvo nustebintas, kad tik išklausęs jo skundo
ir susikrovęs lauktuves, vokiečių komisaras ištraukė iš rašomojo stalčiaus Vilio
sodybos fotografiją ir paklausė, ar kalbama apie jos savininką. Rusui tai patvirtinus, vokietis pasakė, kad Vilio sovietams padovanota (o ne per sovietinę žemės
reformą atimta) žemė juridiškai dabar priklausanti Ostlando bendrovei su centru
Rygoje (jos skyrius buvo ir Rokiškyje), kad jis gali drąsiai tą žemę dirbti, kaip
ir dirbo, iki atskiro vokiečių valdžios nurodymo. Jokio rašto iš Betingerio ruselis
negavo, liepė komisaro sprendimą perduoti Viliui žodžiu, ironiškai pridurdamas:
„Kartu su mano linkėjimais.“ Grįžusį iš Rokiškio naujakurį Vilys išklausė ramiai ir
pasakė: „Kieno galia, to ir valia.“
Betingerio pavedimu į Kamajus atvykęs jo įgaliotinis ieškojo 1941 metų
žemės reformos bylų, tačiau jų valsčiaus raštinėje nebuvo, tad nusprendė, kad jas
bėgdami išsivežė bolševikai. Valsčiaus viršaičio Baltrūno pavedimu pasiteirauti
apie tas bylas į Krylius pas mano tėvą buvo atvažiavęs jo tarnautojas. Tėvas
pritarė versijai, kad bylos iškeliavo su bolševikais, nors iš tikrųjų tas bylas, vos
prasidėjus karui, tėvas iš Kamajų atsivežė į Krylius ir sudėjo į dėžę po rašomuoju stalu. Valsčiaus darbuotojas prasitarė, kad vokiečiai domisi tik viena – Jurgio
Vilio žemės byla. Už ją komisaras Betingeris dosniai atsidėkotų. Po kurio laiko
tėvą aplankė Vilio tolimas giminaitis ir tarp kito prasitarė, kad Vilys ieško savo
„kvailo“ prašymo, kuriuo padovanojo žemės sovietinei santvarkai remti. Už atgautą dokumentą Vilys negailėtų auksinių rublių. Tačiau mano tėvas nei vienai,
nei kitai pusei neprisipažino turįs ieškomą dokumentą. Tą dokumentą su visomis
kitomis sovietinės žemės reformos bylomis 1946 m. žiemą sudegino tėvo sodyboje
apsilankę Lietuvos partizanai ir įspėję tėvą, kad nedirbtų bolševikams. O kaip
nedirbti, jei matininkai žemės reformai vykdyti buvo mobilizuoti LSSR Vyriausybės
nutarimu ir už jo nevykdymą grėsė baudžiamoji atsakomybė. Dėl sudegintų bylų
tėvas nenukentėjo, nes Kamajų sovietinė valdžia nežinojo, kad jos pas jį buvo.
Vedęs Elvyrą, J. Vilys pradėjo daugiau bendrauti su kaimynais, sekmadieniais su žmona lankydavosi Salų ar Kamajų bažnyčiose. Pokalbiuose nuogąstavo
dėl galimo bolševikų grįžimo.
Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, dėl Betingerio kėslų atimti iš Vilio,
kaip „sovietų simpatiko“, ūkį kurį laiką Jurgis jautėsi saugus. Naujakurys rusas
iš Krylių pradingo kartu su vokiečiais. Tačiau į Vilio sodybą dabar žvelgė pavy938
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džios „liaudies valdžios“ akys. Nors pagal žemės plotą jis nepriklausė „buožių“
kategorijai ir praeityje nebuvo priešiškai nusiteikęs, vis dėlto, kaip ir daugelis
Lietuvos turtingų ir pasiturinčių ūkininkų, neišvengė Sibiro tremties – jį išvežė per
paskutinį trėmimą. 1940 metų dovana sovietų valdžiai Jurgio Vilio neišgelbėjo. Jo
šeimai (žmonai ir dviem sūnums) pavyko pasislėpti ir išgyventi Lietuvoje. Jurgis
Vilys, grįžęs iš tremties, gyveno ir mirė Vilniuje. Vilio sodyboje Kryliuose dabar
šeimininkauja jo jauniausias sūnus.

Krylių mūšis 1944 metų liepą
1944 m. birželį, pasibaigus mokslo metams, sesė, aš ir keli draugai iš Rokiškio pėstute patraukėme į Krylius. Tai buvo pirma tokia ilga kelionė. Tačiau
keliauti su draugais buvo smagu. Su poilsiu užtrukome apie penkias valandas.
Nuovargis dingo, išsimaudžius Dviragyje. Po trijų dienų tėtis parsivežė arkliniu
vežimu iš Rokiškio mamą su visais daiktais.
Liepos pradžioje jau girdėjosi artėjantis frontas: bombų sprogimai ir artilerijos kanonados, naktį matydavome dangumi lekiančius šviečiančius sviedinius.
Horizonte vis dažniau pasirodydavo gaisrų pašvaistės ir juodų dūmų kamuoliai.
Vieną ankstyvą liepos rytą sesė, teta Veronika ir aš išėjome pagrybauti į
Krylių mišką, bet begrybaujant pasigirdo tankų ūžimas ir jų vikšrų girgždėjimas.
Artimiausiu keliu per laukus skuodėme į namus, matydami, kaip aplink Vilio
sodybą ir joje išsidėsto vokiečių tankai ir savieigės patrankos. Naktį nebenakvojome namuose, o persikėlėme į paežerėje esančią pirtį. Ji buvo lyg slėptuvė.
Antžeminė dalis iš apvalių rąstų. Iš vienos pusės ji buvo beveik įlindusi į žemę,
iš kitos pusės (ežero link) šiek tiek kyšojo virš jos. Vidinės pirties sienos žemiau
rąstų buvo betoninės, įgilintos per 2 metrus. Pirtyje buvo dvi patalpos: garinė
ir didelis priepirtis su duonkepe (kartu ir pirties) krosnimi bei virykle. Be mūsų
šeimos, pirtyje slėpėsi senelis Antanas, visa dėdės Kazio šeima, teta Veronika,
teta Marytė (atėjusi iš Kamajų), kaimyno Jono Starkaus šeima ir namų darbininkė
Ana Aleksejevna – rusė, vokiečių atvežta iš Novgorodo srities ir apgyvendinta
mūsų sodyboje. Rytą nuėjome ant kalno pažiūrėti, ar nedega Kamajai (teta rūpinosi savo namuko Kamajuose likimu). Vos tik užlipę ant kalno pamatėme, kaip
griūva vienas bažnyčios bokštas. Jis lyg apsivertė ore ir krito į žemę kryžiumi.
Toliau nuo bažnyčios Svėdasų link driekėsi liepsnos ir dūmai. Apie pusiaudienį vieškelyje Salos–Verksnionys pasirodė du rusų lengvieji (matyt, žvalgybiniai)
tankai. Kai jie atvažiavo iki kaimo vidurio, nuo Vilio sodybos pasipylė artilerijos
ugnis. Vienas tankas užsidegė ir sustojo. Kitas apsisuko ir movė atgal Salų link.
Prasidėjusi kanonada truko visą naktį. Sviediniai skriejo virš mūsų pirties į vieną
ir į kitą pusę, nuo sprogimų garsų skaudėjo ausys. Visi buvę slėptuvėje garsiai
meldėmės. Tik pradėjus aušti karo uraganas aptilo. Mama su tėčiu nuėjo pašerti
gyvulių ir atsinešti iš trobos kai kurių daiktų. Teta Marytė ir kaimynė Anelė
Starkuvienė nuėjo pasižvalgyti nuo kalno: teta Marytė – kaip atrodo Kamajai,
kaimynė – ar sveikas jų šeimos namas (jis buvo pakalnėje). Užkopusios jos pamatė
rusų kareivius ir nusigandusios pasileido bėgti atgal. Rusų kareivai, atėję į mūsų
sodybą, pamatė išeinantį iš trobos tėvą ir paklausė, ar troboje nėra vokiečių. Tėvas
atsakė, kad nėra. Mama buvo viduj, tėvas išeidamas jos nepastebėjo ir netyčia
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ją užrakino. Mama pradėjo belsti į langą ir šaukti. Rusai pamanė, kad name yra
vokiečių, atstatė šautuvus į tėvo nugarą ir varėsi jį iki trobos. Bet pamatę per
langą lipant moterį, liovėsi. Mama į lango staktą šiek tiek prasiskėlė galvą, tad į
pirtį su tėvu ir trimis rusų kareiviais atėjo kaktą apsivyniojusi kruvinu skuduru.
Mes išsigandome, manydami, kad mamą sužeidė. Nusiraminome, kai paaiškino,
kas atsitiko. Tuo pat metu pirties tarpdury pasirodė seržantas mongolas ir pasakė, kad jis ieško dviejų vokiečių šnipių, kurios nuo jo pabėgo. Jas pažinsiąs iš
apdarų. Tos „šnipės“ – tai kaimynė Anelė ir teta Marytė. Mongolas, atstatęs šautuvą, išsivarė jas abi į lauką. Laimė, kad tėvas laisvai kalbėjo rusiškai, paaiškino
moterų žvalgymosi nuo kalno priežastį. Mama pasiūlė raudonarmiečiams pieno.
Mongolas atsisakė. Tik po to, kai ūsuotas viršila geru besišypsančiu rusišku veidu
išgėrė net dvi stiklines, mongolas irgi nebeatsispyrė, bet pareikalavo, kad mama
prieš tai pati išgertų (galbūt bijojo, kad pienas užnuodytas). Pavakary grįžome į
trobą. Atėjo grupė karininkų, mama ant išnešto stalo darželyje patiekė vakarienę.
Pasistiprinę lietuviška kiaušiniene su lašiniais ir išgėrę tėvo avietinės, rusai išėjo
gerai nusiteikę. Tik vienas, apsivilkęs skirtinga uniforma (NKVD), užėjęs į vidų
vartė mūsų sąsiuvinius, knygas, vokiškus kariškus iliustruotus žurnalus Signal.
Mūsų elektros dinamos bokštą, matyt, palaikė stebėjimo bokštu (vėjo malūnėlis
tada buvo nuimtas) ir gal spėjo, kad čia buvo vokiečių štabas. Pastebėjau, kad
jis ne tik varto lietuvišką žurnalą Savaitė, bet ir jį skaito. Pasakė, kad jį domina
vokiečių spauda ir kad jis dar užeisiąs. Kai tik jis išėjo, su tėvu greit atrinkome
kelias knygas apie bolševikmetį 1940–1941 m. Lietuvoje: visus „Lietuvių archyvo“
tomus, Raudonasis teroras arba GPU, B. Daunoro Čekisto naguose, J. Petruičio Kaip
jie mus sušaudė. Visas šias knygas tėvas nuo kopėčių maiše nuleido į specialiai
išmūrytą kišenę – slėptuvę prie pirties kamino. Rytojaus dieną enkavedistas atėjęs
peržiūrėjo visas knygas iki vienos. Buvo patenkintas, tarp knygų etažerėje radęs
1940 m. bolševikinius leidinius: VKP(b) trumpąjį kursą, TSRS istoriją, S. Nėries Poe
mą apie Staliną. Atsisveikino lietuviškai. Paklausė, ar toli jo bičiulių – komunistų
brolių Matulionių gimtinė (Kunigiškiai). Dar kartą paklausė tėvo, ar tikrai neturi
Lietuvių archyvo, davęs suprasti, kad kaimynas pas mus šias knygas lyg ir matęs.
Išeidamas pridūrė, kad su tėvu dar prieš karą jis jau buvo susitikęs, tačiau dėl
savo tarnybinio statuso negalįs prisistatyti.

Karo nesusipratimas
Maždaug po savaitės vėl įvyko „karo nesusipratimas“. Į mūsų sodybą atjojo
raudonarmietis, atsinešė degtinės butelį ir, paprašęs užkandos, pasikvietė tėvą išgerti taurelę. Prisistatė, kad jis agronomas, labai mylintis žemę. Kai tėvas pasisakė
esąs matininkas, abu surado bendrą kalbą. Kariškį domino, kaip Lietuvoje buvo
rūšiuojama žemė, koks čia derlius. Išgirdęs skaičius, apstulbo ir ironiškai pastebėjo, kad sunku bus lietuvius išmokyti socializmo, jei jie prie kapitalizmo moka
užsiauginti duonos daugiau nei kolchozai. Ruošėsi su tėvu eiti apžiūrėti kviečių
lauko, tačiau išėjęs iš trobos nustėro – stulpas, prie kurio jis tik ką buvo pririšęs
arklį, stovėjo vienišas. Tačiau jo taiklus žvilgsnis pastebėjo pro kluono galą žmogų,
vedantį arklį. Kareivis, pakėlęs šautuvą, iššovė į viršų ir rusiškai sušuko „Stok!“
Nusigandęs žmogus sustojo. Raudonarmietis su šautuvu bėgte nulėkė kluono link.
940

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

Diana Bučiūtė, straipsnio autoriaus dukra, grožinės literatūros iš prancūzų, naujosios graikų
ir anglų kalbų vertėja, J. Keliuočio premijos laureatė (2013), tėvo tėviškėje – Kryliuose prie
Dviragio ežero. Iš A. Bučiaus asmeninio archyvo

Tėvas iš paskos. Kai tėvas pasivijo rusą, šis, jau atskaičiavęs dešimt žingsnių,
rodė žmogui vietą prie žilvičio ir liepė ten atsistoti, o pats, pridėjęs šautuvą prie
peties, pradėjo taikytis. Tėvas, pamatęs, kad išsigandęs žmogus ne kas kitas, o jo
brolis Kazys, atsargiai pajudino kareivį už paties: „Palaukit, išsiaiškinkime.“ – „Ką
čia aiškintis, – atrėžė jis. – Man jau per daug. Vakar pavogė balną, šiandien arklį –
vagių šalis!“ Bet šautuvą šiek tiek nuleido. Kazys pradėjo aiškinti lietuviškai, o
tėvas versti rusiškai: žmonos pusbroliui, gyvenančiam gretimame kaime, dingo
arklys, labai panašus į šį. Giminaitis tik ką jo ieškojęs. Kazys pagalvojęs, kad
tai ir yra tas arklys, tik dabar, pamatęs žymę ant šlaunies ir baltas „kojinaites“
virš čiurnų, supratęs, kad ne tas. Tačiau rusas buvo nepermaldaujamas ir šaukė
Kaziui: „Tu ir panašus į vagį ar čigoną!“ Kazys buvo apsivilkęs ant nuogo kūno
atsegtu aptrintu, senu lietuvišku husaro munduru, krūtinė apžėlusi juodais tankiais
plaukais, galva garbanota. Todėl ir buvo panašus į čigoną. „Jei būčiau netekęs arklio,
mane į drausmės batalioną atiduotų. Ar supratai tu, čigone!“ – šaukė kareivis ir vėl
pakėlė aukštyn karabiną. Tačiau tuo metu nuo Kazio gryčios kaip kamuoliukas
atriedėjo Kazio pati Genė, priglaudusi prie krūtinės trejų metų sūnų Steponą. Ji
pastatė sūnų prie kareivio bato ir pradėjo aiškinti, kad tai jos giminaičio arklys.
Kazys sušuko: „Nutilk. Čia kitas arklys. Mane nori sušaudyt!“ Tėvas vėl bandė
įtikinti raudonarmietį, kad tai nesusipratimas, bet tas nenorėjo nė girdėti: „Man
nereikia vagių advokato. Nudėsiu, tai kiti nebedrįs vogti!“ Tuo metu vaikas, įsitvėręs
už kareiviškų kelnių, jas truktelėjo. Kareivis pažvelgė žemyn. Jo ir vaiko akys
susitiko. Vaikas nusišypsojo. Rusas nuleido šautuvą žemyn, pritūpė ir, paėmęs
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ant rankų vaiką, taip pat šyptelėjo, paglostė jam plaukus. „Jis kaip mano Feliksas.
Dėkok savo sūneliui, kad gyvas likai. Ir man viena nuodėme mažiau!“ Paskiau pridūrė:
„Na, matininke, einame pažiūrėti tavo kviečių, o tu, – pirštu parodė į Kazį, – ruošk
buteliuką ir skilandį. Reikia tą „karo nesusipratimą“ aplaistyti.“
Tai tiek prisiminimų apie 1944 metų liepą Kryliuose.

Kryliai – giminės susitikimų vieta
Tėvui mirus pagal jo testamentą žemė Kryliuose atiteko sesei Nijolei,
Kerìliuose – man. Aš savo žemę išnuomojau, o sesė sumanė Krylius paversti Bučių giminės susitikimo vieta. 2004 m. per Jonines įvyko pirmas toks susitikimas.
Suvažiavo apie 50 žmonių – iš Vilniaus, Panevėžio, Dusetų, Rokiškio; sesė, aš,
mudviejų šeimos, pusseserės ir pusbroliai su šeimomis – pradedant mūsų kartos
proseneliais ir seneliais ir baigiant jauniausiais anūkais ir net proanūkiais. Tradicija tęsiasi. Atvažiavusiųjų kontingentas kasmet kinta: vienais metais atvažiuoja
daugiau, kitais mažiau. Džiugu, kad tradiciniuose susitikimuose būna nemažai
jaunimo. Tai teikia vilties, kad su mumis Krylių vardas į kapus nenukeliaus.
Sėdėdami ant kalno, prie visų dalyvių atvežtinėmis lauktuvėmis apkrautų stalų
po „baldakimu“, žvelgiame į gražuolį Dviragį, dalijamės prisiminimais, džiaugiamės
dabartimi, giriamės anūkais ir proanūkiais, traukiame dainas, fotografuojamės,
irstomės po ežerą, talkininkaujam tvarkant buvusios tėviškės sodybos teritoriją.
Planuojame, kaip įamžinti giminę kokiu nors simboliu – galbūt pastatysime koplytstulpį, kryžių ar akmenį. Juk Kryliai – mums brangiausias kampelis žemėje.
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Gimtasis kaimas – Taraldžiai
Gražina Matukienė (Mikulionytė)

Aš norėčiau dar ne kartą
Pastovėt prie kiemo vartų,
Prie beržų gėrėtis rytmečio aušra,
Nors tenai beržų ir vartų
Jau seniai, seniai nėra.
E. Drėgva Prie tėviškės beržų

Baigia išnykti Taraµdžių kaimas, kadaise buvęs garsus ir labai didelis tiek
savo teritorija, tiek gyventojų skaičiumi. Tai antras pagal dydį Kamajÿ valsčiaus
kaimas. Vis mažėja ir mažėja šio kaimo žmonių. Ne vienas kaimo gyventojas
atsidūrė didesniame mieste ar kitame kaime, kas mirė, kas žuvo. Jų sodybos
sunyko, sugriuvo, buvo parduotos ar visiškai nuo žemės paviršiaus nušluotos
laukų melioravimo laikais per vienkiemių nukėlimo vajų. Tuštuma. Plyni laukai,
keletas ąžuolų, menančių kadaise buvusias sodybas, ir vos kelios trobos Taraldžių
kaimo pakraščiuose...
Bendroji geografinė-istorinė kaimo charakteristika. Taraldžiai – tai labai senas
ir buvęs garsus kaimas. Tarpukario metais čia gyveno daugiau kaip šešiasdešimt
šeimų. Vyresni žmonės pasakojo, kad Taraldžiuose gyveno „kapa mergų ir Namei
kūčios“, tai yra vien merginų kaime tuo metu būta daugiau nei šešiasdešimties.
Dabar kaimas bebaigiąs išnykti. Jame gyvena tik keli žmonės.
Taraldžiai priklauso Salÿ parapijai. XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje
apie 30 Taraldžių kaimo šeimų priklausė Salų dvarui. Tai liudija ūkinės knygos,
esančios Rokiškio krašto muziejuje.
Taraldžiai ribojasi su Kurkliìčių, Verksnioniÿ, Dava¤niškio, Ilgiÿ, Naujåsodės,
Anykščiÿ rajono Petrikynės, Gudoniÿ, Kùpiškio rajono Pùnkiškių kaimais. Dabar
jau visiškai išnykę aplinkiniai kaimai: Petrikýnė, Ilgiai, Davainiškis, Naujasodė,
baigia išnykti Gudonių, Punkiškių kaimai. Šiaurės vakarų pusėje kaimą nuo Davainiškio skiria Ilgºs upė.
Nuo Taraldžių kaimo iki Salų yra apie 5 kilometrus, iki Kamajų ir Svėdasÿ –
apie 10 kilometrų.
Vyresni kaimo žmonės kalbėdavo, kad pro Taraldžių kaimo malūną vedė
kelias nuo Užpålių į Rýgą. Per Antrąjį pasaulinį karą kareiviai rodę senus žemėlapius ir klausinėję kaimo gyventojų K. Tumonio ir J. Rugio, ar tikrai minėtas
kelias veda į Rygą. Prie šio kelio, ties malūnu, stovėjo karčema.
Šiaurinėje kaimo dalyje gražiausia kaimo vietovė Sålagaliu vadinama. Tai
pusiasalis, kurį iš visų trijų pusių supa Dvíragio ežeras. Dabar čia nebėra senbuvių
kaimo gyventojų, čia klesti kaimo turizmo sodybos.
Iš gilios senovės. Seni žmonės yra pasakoję, taip pat rašoma V. Kriaučiūno
knygoje Salos prie žydrojo Dviragio, kad
„netolimo nuo Salų Guči¿nų kaimo galulaukėse esančiame Raganų kalnelyje XVII a. už
raganavimą buvo sudegintos dvi seserys Mulvinaitės ir jų tėvas iš Taraldžių. Jos buvu
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sios nekaltos, todėl ant jų kapo išdygusios baltos lelijos. Nuo to laiko Marikoniai liovėsi
deginti raganas. Raganas degindavęs dvarponis Pierius.“
Verksnionių kaimo gyventojas Jonas Budreika pasakojo apie akmenį, kuris
seniau buvęs Taraldžiuose, ūkininkų Mažeikių pievoje:
„Anksti ryte dar su prietema ėjo vienas valstietis Salų dvaran darbo dirbti. Eina, žiūri
ir mato, kad ant didelio akmens tupi kažkoks žmogus ir kažką dirba. Valstietis ir sako:
„Padėk, Dieve!“. O ten būta velnio. Šis, išgirdęs tokius žodžius, kaip šoko nuo akmens,
kaip lėkė, kad net pėdos liko akmenyje įspaustos. Nuo to laiko žmonės akmenį vadin
davę – „Velnio akmeniu“, o pievą, kurioje buvo tas akmuo, vadindavę „Velnio pieva“.
Dabar minėto Velnio akmens likimas nėra žinomas, galbūt jis buvo išgabentas
laukų melioravimo laikais.
Teofilė Tumienė (Bimbaitė) pasakojo:
„Labai seniai prie Kapų kalno ėjo bernai pjovį šienų ir pamatė labai gražių mergaitį,
stovinčių pievoj su kuparu. Jinai šaukė pjovėjus, bet anys bijojo prieit. Netrukus ta
mergaitė dingo, – kaip žemėn prasmego. Tų vietų Dubajumi vadindavo. Vis sakydavo,
kad toj vietoj vaidenasi. Baisu buvo keliu pas Zovį nuveit, taikydavau, kad šviesoj ait.“
Taraldžių kaimo žmonių gyvenimas tarpukariu buvo glaudžiai susijęs su
Punkiškių kaimu (Kupiškio r.): daug vaikų lankė mokyklą Pùnkiškiuose, nešė
pieną į Pùnkiškių pieno surinkimo punktą, lankė žemės ūkio kursus, kurie vyko
mokykloje. Taraldžių žmonės lankė Salų bažnyčią, mokėsi Salų aštuonmetėje
ir žemės ūkio mokykloje. Caro laikais Taraldžiai priklausė Kunigíškių valsčiui
(dab. Anykščių r.), vėliau – Aluotÿ valsčiui (dab. Kupiškio r.).
Taraldžių kaimo vietovardžiai. Pietrytinėje Taraldžių kaimo dalyje, prie
Maleišõs upės esantis nedidelis, smėlėtas, pušimis apaugęs kalnelis vadinamas
Kîeliakapiu. Joana Mažylienė (1921–2007) pasakojo, kad labai labai seniai netoli to
kalnelio gyvenę ponai Kielos. Vaikų jie neturėję. Palaidoti jie buvę tame kalnelyje,
kuris ir dabar vadinamas Kieliakapiu. Pokario metais ant minėto kalnelio buvo
sušaudytas Baltrūnas iš Kamajų.
Netoli ūkininko Jago buvusi pieva buvo vadinama Jagåpieve. Pieva K. Tumonio žemėje buvo vadinama Topynê. Punkiškių balose prie Jarõs–Šetekšnõs upės
yra akmenuota vieta Akmenynê vadinama. Kolūkio laikais ten buvo ganomi arkliai, nes pieva buvo labai akmenuota ir jos nebuvo galima šienauti. J. Ališausko
žemėje prie Ilgės upės nedidelė vietovė buvo vadinama Linkeliù. Prie buvusios
A. Mikulionio sodybos pievelė vadinosi Sausapîevė, nors nelabai sausa ji buvo.
Joje buvo net trys balos, užaugusios viksvomis. Pieva prie upelio, tekančio pro
buvusią B. Kuičio sodybą, buvo vadinama Šìškupiu.
T. Tumienė (Bimbaitė) pasakojo, kad netoli jos gimtosios vietos smėlėta
pieva buvo vadinama Baltóji Pakriūtâ, kita pieva – Paželtóji.
Pietinėje kaimo pusėje prie Gudoniÿ kaimo iškilęs Kapÿ kãlnas. Iki XIX a.
pirmosios pusės čia buvo Taraldžių kaimo kapinės. Ne vienas žmogus pasakojo,
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Kapų kalnas.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

kad į kapines nuo Jaros–Šetekšnos upės per Punkiškių balas ateidavusios meškos,
išardydavusios kapus. Nuo tada kaimo žmonės nutarė įrengti naujas kapines.
Kiti žmonės pasakojo, kad naujas kapines Taraldžiuose buvo nutarta įrengti po
kilusios maro epidemijos.
Pietrytinėje Taraldžių kaimo pusėje yra miškas, kaimo žmonių Raistù vadinamas. Retai kas kaime žinojo, kad jis turi Rūdýnės vardą. Šiame miške buvo
kasamos durpės kurui. Apie 1970 m. miške kilo gaisras, degė ilgai, išdegė gilios
duobės. Dabar vėl auga miško jaunuolynas.
Apie kaimui priklausiusią žemę. Kaimo žmonių pasakojimu, Taraldžiuose
buvo daugiau kaip 50 valakų žemės. Remiantis Lietuvos centrinio valstybės archyvo
1928 m. duomenimis, Taraldžių kaimui priklausė 546 dešimtinės* ir 655 kvadratiniai sieksniai žemės, t. y. 596 ha 80 a. Miško kaime nebuvo, tik vėliau pelkėje
priaugo medžių, taip atsirado miškas.
Valakų reformos metu žemė ūkininkams buvo išdalyta rėžiais (šniūrais).
Kaip pasakojo K. Beneržinienė (Mikulionytė), trečdalį valako valdžiusio ūkio rėžiai
buvo tokie siauri, kad vos akėčios pareidavo (tilpdavo), o kas turėjo valaką ir
daugiau žemės, to rėžiai buvo platesni. Taraldžių gatvinis rėžinis kaimas (ūlyčia),
kiek pamenama, tęsėsi palei Ilgės upę.
1911 m. matininkas Leonidas Oleškevičius Taraldžių kaimo žemę išskirstė
59 ūkiams. Į vienkiemius žmonės iš ulyčių pradėjo keltis apie 1912 metus.
Kaimiečių pravardės. Populiariausios Taraldžių kaimo žmonių pavardės
buvo: Viliai, Mikulioniai, Bučiai, Čepukoniai, Tumoniai, Mažyliai, Bimbai, Junokai,
Matiukai, Zovės. Dideliame kaime gyveno žmonių, turėjusių tokią pačią pavardę
ir vardą, todėl neišvengiamai prireikdavo pravardžių. Jonas Šukys turėjo Lietuvio
pravardę, nes buvo apsišvietęs žmogus, propagavo lietuvybę, mokė kaimo žmones
atsikratyti rusiškų žodžių (nedėlia, ponedėlnikas** ir kt.) ir vartoti lietuviškus. Jis,
suprasdamas mokslo svarbą, skatino savo vaikus baigti aukštuosius mokslus. Kitas Jonas Šukys turėjo Avino pravardę,
nes „išgėręs būdavo labai durnas“. Vienas * dešimtinė = 1,0925 ha.
Antanas Andriuškevičius buvo vadina- ** savaitė, pirmadienis.
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7 – Ona Keliuotienė, 8 – Pranas Mažeikis,
9 – Ona Bučienė, 10 – Ignas Bučius,
11 – Pranas Klebonas, 12 – Matas
Vaitkūnas, 13 – Vitas Klebonas, 14 –

Julius Bagdonas, 15 – Aleksas Šukys, 16 – Antanas Mikulionis, 17 – Juozas Mikulionis,
18 – Vincas Dagys, 19 – Jonas Šukys, 20 – Pranas Janonis, 21 – Bronius Kuitys, 22 – Jurgis
Ališauskas, 23 – Napalys Žyla, 24 – Vitoldas Tumonis, 25 – Juozas Zobarskas, 26 – Antanas
Andriuškevičius, 27 – Kazimieras Tumonis, 28 – Pranas Motiejūnas, 29 – Jonas Šukys,
30 – Ignas Pivoriūnas, 31 – Vilius Namejuška, 32 – Petras Zovė, 33 – Jurgis Šeinauskas,
34 – Marijona Klebonaitė, 35 – Juozas Matiukas, 36 – Steponas Šeinauskas, 37 – Juozas
Kemeklis, 38 – Anelė Bimbienė, 39 – Jonas Mikulionis, 40 – Bronius Mažylis, 41 – Julius
Mažylis, 42 – Aloyzas Mažylis, 43 – Kazys Vilys, 44 – Kazys Junokas, 45 – Jonas Mažylis,
46 – Albinas Bimba, 47 – Aleksys Bimba, 48 – Bronius Žyla, 49 – Elena Katinienė, 50 –
Algis Zovė, 51 – Lionius Mikulionis, 52 – Ona Dvylavičienė, 53 – Bronė Umaraitė
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mas Kupriumi, kitas – Dideliu. Turėjo žmonės pravardes pagal gyvenamąją vietą.
Mikulioniai, kurie gyveno netoli kapinių, buvo vadinami Pakapės Mikulioniais, o
tie, kurie gyveno prie Kurkliìčių kaimo, – Pakurklietės Mikulioniais. Juozas Junokas
buvo vadinamas Juozapyla, Pranas Motiejūnas – Nameikus.
Kaimo merginos buvo vadinamos tarmiškomis pavardėmis: Kemeklyčia,
Tumonaičia, Šukyčia, Mikulionaičia ir t. t.
Ištekėjusios kaimo moterys dažnai buvo vadinamos vyrų vardais su priesaga
-ienė, pvz.: Untanienė, Aleksienė, Juzienė, Vincienė.
Kaimo bernai buvo vadinami pavardėmis su priesaga -iokas, pvz.: Zoviokas,
Bimbiokas, Bučiokas, Junokiokas ir t. t.
Taraldžių kaimo gyventojas Petras Zovė buvo išvykęs į Braziliją užsidirbti
pinigų. Grįžęs jis elgėsi ne kaip senbuviai kaimiečiai, todėl jį praminė Poneliu.
Kazio Vilio žmona buvo vadinama Šaparniene.
Kaimo kapinės. Nuo 1883 m. pietinėje Taraldžių kaimo dalyje prie Maleišos
upės, smėlėtoje vietoje, yra Taraldžių kaimo kapinės. Kita data – 1933-ieji metai
kapinių vartuose reiškia kapų tvoros atnaujinimą, naujų vartų pastatymą. Kapinių
atnaujinimą organizavo Taraldžių kaimo gyventojas Antanas Mažylis. Betoninius
vartus įrengė meistras iš Adomýnės, anksčiau jie yra buvę mediniai. Kitus kapinių
remonto darbus atliko kaimo gyventojai Jonas Bučius (1892–1973) ir Vincas Dagys
(1895–1983). Dar ir dabar vidinėje kapinių vartų pusėje yra juos primenantys inicialai „V. D., J. B., 1933 m.“ Kapinėms atnaujinti kaimo žmonės surinko pinigų.
Kai kurie vargingesni žmonės neprisidėjo prie kapinių remonto, todėl ilgą laiką
nuo 1933 m. kapinių tvoros viršus buvo neužbetonuotas. 2010 m. kaimo žmonių
ir seniūnijos rūpesčiu buvo atnaujinta kapinių tvora, išpjauta dalis senų medžių.
Senieji Taraldžių kaimo kapinių paminklai – geležiniai kryžiai. Du kapų
kryžiai yra nupiešti dailininko Česlovo Kontrimo ir publikuojami knygoje Lietuvos
geležiniai kryžiai. Jie yra išlikę iki šių dienų.
Apie Tumonių ir Rugių giminės kapą Taraldžių kapinėse 2000 m. pasakojo
Rugiai: Jadvyga, Vytautas, Elvyra – Adomo Tumonio anūkai:
„Grupelė paminklų apjuosta metaline tvorele. Viduryje stovi kolonos formos rausvo akmens
paminklas, statytas 1894 m. Jį parvežė Adomas Tumonis iš Da÷gpilio savo tėvams ir
giminei, vėliau po juo pats atgulė. Gabeno per Da÷guvą keltu, toliau arkliais vežė į
Taraldžius. Paminklas kainavo 200 caro auksinių. Paminklą dirbo vokiečių meistrai. Ant
paminklo iškaltas toks užrašas:
„Namaj S. P
Cze guli kūnaj/ Palaidoti Kazi-/ Miera Tumonies/ Ir Urszulios. Sū-/ naus Ignata./
Nuku Kazimiera/ Karalinas Mar-/ celina Franciszi-/ szka ir Ewos/ Adomas Tumonis
1840–1933/ 1894“
Dešinėje šio paminklo stovi įbestos trys metalinės saulutės, padovanotos kunigo Tėvo
Stanislovo iš Pabéržės. Centrinio paminklo kairėje stovi rausvo akmens paminklas, statytas
1978 metais Karolinai ir Juozui Rugiams. Ant paminklo du mediniai bareljefai – portretai,
sukurti skulptoriaus Vlado Žuklio. Paminklo viršus užsibaigia kryžiumi – saulute, kurią
nukaldino liaudies meistras Vitas.“
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Taraldžių kaimo
kapinės.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Tumonių ir Rugių
giminės antkapiniai
paminklai.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Prie tėvų kapų
(iš kairės): gėlininkė
Jadvyga Rugytė,
Vytautas Rugys
ir dailininkė
restauratorė Elvyra
Olubienė (Rugytė).
Apie 1998 m.
Iš Verksnionių
bibliotekos archyvo
(toliau – VBA)
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2005 m. šiose jaukiose kapinaitėse palaidota Nusipelniusi Lietuvos
agronomė – gėlininkė Jadvyga Rugytė.
Kapinėse maždaug iki 1960-ųjų
metų buvo statomi betoniniai pamink
lai, o vėliau akmeniniai. Šiuolaikinis
medinis kryžius yra skirtas anksti žuvusios Genutės Mažylienės atminimui.
Taraldžių kaimo malūnas. Taraldžių malūnas jau buvo pastatytas prieš
Pirmąjį pasaulinį karą. Tai buvo medinis, vieno aukšto pastatas. Jo savininkai
buvo vokietis Karolis Rupenheitas ir
Ramanauskas. T. Tumienė pasakojo,
kad malūnas užsidegęs nuo griaustinio. Subėgę kas galėjo degančio malūno
gesint. Čepėnas (vardas nežinomas) iš
Punkiškių kaimo per sumaištį ėmė vogti
malūno savininko auksą. Žmonės manė,
jog už tokį nesąžiningumą susilaukė
prakeiksmo: mirė 16-os metų amžiaus
jo duktė, o sūnui suparalyžiavo koją.
E. Čypienė pasakojo, kad
Dievdirbio Karolio Dagio sukurtas koplytstulpis

,,vokietis grįžo į Vokietiją, o Ramanauskas ant Čepukonių šeimos kapo. Taraldžių kapinės.
su šeima laikinai prisiglaudė Naujasodėje Genės Šniokienės nuotr.
pas Šeinauskus. Seklyčioje buvo pastatytas
pečius ir ten gyveno nepilnus metus, po to kažkur išvyko“.
Prie malūno veikė karčema. Apie 1921 m. Jono Musteikio šeima, užsidirbusi pinigų, grįžo iš Amerikos ir nusipirko vietą naujam malūnui statyti, taip pat
žemės iš ūkininkų, kurią vadino Nameikynê ir Tumonynê. 1923 m. buvo pastatyti
nauji vandens malūno dviejų aukštų trobesiai. Malūną projektavo architektūros
studentas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Malūnas buvo didelis: 14 metrų ilgio,
10 metrų pločio ir aukščiausioj vietoj 11 metrų aukščio. Malūno bendrasavininkiai
buvo Jonas Musteikis ir Juozas Žemaitis, vėliau J. Musteikis išsipirko J. Žemaičiui priklausiusią malūno dalį. Užsienyje gyvenanti Stasė Marijosius (Musteikytė)
pasakojo:
„Pradžioj malūnas veikė vandens energija, vėliau įsigijo motorą. Kai reikėjo dviem girnom
malti, dar kruopų mašina, valcai, tai reikalavo daugiau jėgos, kad visos mašinos kartu
veiktų. Lentpjūvė gamino visokias lentas ir mažas lenteles stogų dengimui. Krautuvėlė
egzistavo kurį laiką, bet paskutiniais nepriklausomybės metais ją panaikino. Ten apsigyveno
malūnininkas su žmona, kurie pas mus dirbo. Užėjus sovietams, viskas pradėjo keistis
ir tas laikotarpis nelabai malonu prisiminti. Be to, aš jau mažai namuose bebuvau, nes
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Taraldžių malūno
bendras vaizdas.
Apie 1970 m.
Iš VBA

Prie Taraldžių
malūno (iš kairės):
buvusio malūno
savininko duktė
Stasė Marijosius
(Musteikytė),
malūnininkas,
Stasės sesers Elenos
Musteikytės sūnus.
Iš VBA

įstojau į Rokiškio gimnaziją. Buvo sunku, kai reikėjo tėvams laviruoti, nors pradžioj atrodė,
kad neturėjo priešų. Karo metu nelaimingai išsiskyrėm ir aš viena atsidūriau Vokietijoje.“
Malūno ir lentpjūvės įrenginiams veikti buvo sunaudojama daug vandens.
Iš Dviragio ežero vanduo Ilgės upe atbėgdavo prie malūno. Čia susidarė tvenkinys, nes vandens lygis buvo reguliuojamas per dvi užtvankas prie malūno ir per
trečią Ilgės upės pradžioje prie Dviragio ežero. Taraldžių malūnas buvo garsus
ne tik mūsų rajone, bet ir aplinkinėse vietovėse. Jis veikė beveik iki 1970 metų.
Paskutiniu metu malūnininkais dirbo Aleksys Bimba ir Steponas Šeinauskas,
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Taraldžių kaimo jaunimo vakaruškos prie malūno. Iš VBA

anksčiau dirbo Jonas Matulevičius iš Daujõčių k., Petras Zubkovas, Stasys Jančys
ir Antanas Meškauskas iš Geimínių k., Balys Čepukonis, Juozas Matiukas, Nakutis iš Vaitk¿nų k., Žvirblis nuo Svėdasÿ krašto ir
kiti. Prie malūno kurį laiką veikė pieno supirkimo
punktas.
Švietimas. Spauda. Iki Taraldžių kaimo pradinės mokyklos įkūrimo, vaikai mokėsi Pùnkiškių
(Kupiškio r.) pradžios mokykloje. Mindaugo Vilio
(gim. 1921 m.) atsiminimus apie Taraldžių kaimo
pradinę mokyklą 1996 m. užrašė Elvyra Olubienė
(Rugytė):
„Taraldžių kaimo pradinė mokykla įkurta 1931 m. ūki
ninko Kazimiero Vilio namuose. Mokytis į I–IV skyrius
susirinko skirtingo amžiaus vaikai (nuo 6 iki 16 metų) iš
Taraµdžių, Kurkliìčių, Verksnioniÿ kaimų. Apie 50 mokinių
tilpo viename dideliame kambaryje. Pamokos vyko visiems
skyriams vienu laiku.
1931–1935 m. mokytojavo Adelė Garuckaitė.
1935–1938 m. mokytojavo Antanina Galiauskaitė.
1938–1939 m. mokytojavo Bronė Bučienė.
Mokytojai kambarį nuomodavo pas ūkininkus: K. Vilį,
J. Kemeklį ir J. Janonį. Valsčiaus savivaldybė mokėjo už
mokytojus nuomos mokestį. Todėl ūkininkai tarpusavy
varžėsi, sudarydami mokytojams geresnes gyvenimo są
lygas. Tik mokytoja Br. Bučienė kasdien arkliu iš savo

Taraldžių kaimo mokytoja
Adelė Garuckaitė. Antroje
nuotraukos pusėje mokytojos
ranka užrašyta: „Geram
Pranukui,– triukšmingiems ir
liūdniems Taraldžių laikams
prisiminti. Taraldžiai.
1932-IX-18 d.“ Iš Birutės
Jasinevičienės albumo
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Mokytoja A. Garuckaitė su savo mokiniais. 1933 m. pavasaris. Iš Jadvygos Rugytės albumo

namų 7 km važiuodavo į mokyklą. Veždavo ne tik savo vaikus Nijolę ir Algimantą, bet
paveždavo visus pakeliui į mokyklą einančius.
Urbõniškio ir Taraldžių k. pradinių mokyklų ketvirtokai susirinkdavo visi kartu
laikyti egzaminų į Krýlių pradinę mokyklą.
1939 metais Krylių kaime buvo pastatyta nauja valdiška šešiametė Krylių mokyk
la. Taraldžių, Urboniškio ir Kalvių mokyklos buvo panaikintos, o mokiniai iš jų buvo
perkelti į naująją.“
Populiariausias laikraštis kaime tarpukario metais buvo Ūkininko patarėjas.
1928–1935 m. laikraščių komplektus išsaugojo A. Šukys. Jis prenumeravo katalikišką jaunimo laikraštį Pavasaris, Lietuvos ūkininkas ir kt.
Organizacijos, draugijos, būreliai (rateliai). Prieš Antrąjį pasaulinį karą
buvo žinomos Pavasarininkų organizacija (katalikiška), Jaunųjų ūkininkų ratelis,
Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga, Lietuvos arklių auginimo
ir gerinimo draugija. Kaimas priklausė Salų parapijai, todėl minėtų organizacijų
bei ratelių centras buvo Salose. Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės Salų ratelio
nariu buvo Taraldžių kaimo gyventojas Aleksas Šukys. Jis pasakojo, kad kont
rolasistentas atvažiuodavo pas jį kas pusę mėnesio, patikrindavo, kiek ir kokio
riebumo pieno primelžiama iš kiekvienos karvės, kiek ir kokių pašarų karvėms
sušerta. Kiekvienas ratelio narys kontrolės dienomis duodavo valgyti kontrol
asistentui ir, darbui pasibaigus, nuveždavo pas kitą ratelio narį. Valdžia mokėjo
kontrolasistentui atlyginimą, padengė aparato pienui tirti įsigijimo išlaidas.
Lietuvos arklių auginimo ir gerinimo draugijos nariu buvo kaimo gyventojas
Vincas Dagys.
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Taraldžių ir gretimų kaimų jaunimas prie poeto A. Baranausko klėtelės Anykščiuose. Viduryje
stovi rašytojas A. Vienuolis. Iš A. Mikulionio albumo

Zosė Vainickienė (Andriuškevičiūtė) pasakojo, kad Pavasarininkų
organizacijai priklausė Anelė Motiejūnienė (1904–1965), Verutė Šukytė. Pati
Zosė Andriuškevičiūtė ir jos kaimynė
Vanda Vilimienė (Motiejūnaitė) buvo
skautės. Vandos brolis Albinas priklausė Jaunųjų ūkininkų rateliui. Jauniesiems ūkininkams buvo pavesta ką
nors ypatingesnio užauginti, tai Albinas kiaušinių lukštuose agurkų daigus
augino. Pasisekė nekaip, nes agurkų
daigai labai ištįso.
Kaimo šviesuoliai. Taraldžių kaimas garsus savo žmonėmis.
Šukys pasakojo apie mokytoją
Jurgį Šukį, kilusį iš Taraldžių kaimo:
„J. Šukys baigė mokytojų kursus Skåpišky
je (mokinosi 4 metus). Taraldžiuose savo
namuose per atostogas mokino vaikus. Bū
simasis rašytojas Stepas Zobarskas (1911–
1984), būdamas ikimokyklinio amžiaus, kurį

Rašytojo Stepo Zobarsko (1911–1984) motina ir
jos sesuo Mulvinienė. 1934 m.

953

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

laiką gyveno pas tetą Mulvinienę ir privačiai mokinosi pas J. Šukį. J. Šukys mokytojavo
Vyžuonosê, ten vedė, vėliau buvo ištremtas ir iš tremties jau negrįžo.“
Iš šio kaimo kilęs Steponas Mažeikis Skapiškyje baigė mokytojų kursus,
nors šiame krašte mokytoju jis nedirbo.
Apie iš Taraldžių kilusį mokytoją Praną Mikulionį atsiminimus parašė jo
krikšto duktė Birutė Jasinevičienė (Mikulionytė), gim. 1933 m.:
„Pranas Mikulionis (1906–1957) baigęs mokytojų seminariją 1927 m. atvažiavo moky
tojauti į Bagdõniškį, Rokiškio apskr. Obelių vls. Subūręs mokyklinio amžiaus vaikus,
pradėjo darbą kaimo troboj. Jis buvo pirmas mokytojas. Labai mylėjo ne tik vaikus, bet
ir visus kaimo žmones, kuriems kaip galėjo, taip padėjo. Neturtingų šeimų vaikams
nupirkdavo elementorius, sąsiuvinių, pieštukų iš savo atlyginimo, yra nupirkęs ir ap
rangos arba apavo. Be jokio atlyginimo kvietė ir suaugusį jaunimą mokytis vakarais.
Todėl ne vienam atvėrė duris į pasaulį. Buvo be galo darbštus, rinko tautosaką, ypač
senas dainas, rengė vaidinimus, kiek tik turėjo jėgų, negailėdamas savęs, atidavė pa
prastiems kaimo žmonėms.
Būdamas 25 metų amžiaus, pajuto, kad atsėlino sunki ir nepagydoma Parkinsono
liga. Liga progresavo palengva. 1940 m. dar gydėsi Drùskininkuose, bet grįžęs jau daugiau
nebedirbo. Ir taip slaugomas artimųjų mirė 1957 m. vasario 8 d., palaidotas Bagdoniškio
kaimo kapinėse, kurias pats ir atgaivino dar būdamas sveikas. Kaimas jo nepamiršo. Jį
su pagarba ir meile mini jau nebe viena karta. Palaidotas pačiame vidury kapinių. Medi
niame kryžiuje įamžintas jo atminimas. Kapą prižiūri brolio vaikai. Nepraeina nesustoję
ir neišrovę piktžolės ir kaimo žmonės.“
1927 m. Taraldžiuose gimė Albinas Motiejūnas – Valstybinio statistikos
komiteto Vyriausiojo skaičiavimo centro direktorius nuo 1969 m. Jis šias pareigas ėjo beveik iki mirties, kol leido sveikata. 1964 m. Vilniaus universitete jis
įgijo pramonės ekonomisto specialybę. Mirė 1992 m. Jo tėvai palaidoti Taraldžių
kaimo kapinėse. Motiejūnų sodybą net ir dabar mena didžiulis ąžuolas, augantis
netoli Raisto. A. Motiejūnas buvo labai paprastas, nuoširdus žmogus. Kasmet
per mirusiųjų pagerbimo dieną jį buvo galima sutikti Taraldžių kaimo kapinėse lankantį tėvų kapą, su didele meile
ir pagarba jis aplankydavo buvusius kaimynus Aleksą Šukį,
Antaną Mikulionį.
1935 m. Taraldžiuose gimė architektas Stanislovas Mikulionis, humanitarinių mokslų daktaras, architektūros mokslų
kandidatas, Trakų miesto ir pilių tyrinėtojas, kultūros paveldo
žinovas, dėstytojas. 1978 m. už Trakų salos pilies restauravimą
buvo skirta Lietuvos respublikinė premija, jam suteiktas Trakų
garbės piliečio vardas. Mirė 1992 m., palaidotas Trakuose. Jo
vardu pavadinta gatvė Trakuose.
Buvęs STT vadovas Valentinas Junokas gimė Taral- Albinas Motiejūnas.
džiuose 1944 m. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Iš A. Mikulionio
Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1995 m.), ordino Už nuo albumo
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Valentinas Junokas

Kęstutis Zaborskas (kairėje) ir Visvaldas Tebeliškis.
Apie 1967 m. Iš S. Tebeliškienės albumo

pelnus Lietuvai Karininko kryžiumi (2003 m.). Išėjęs iš STT dirbo Mykolo Romerio
universiteto Teisės fakulteto Kriminologijos katedros lektoriumi.
Socialinių mokslų daktaras Kęstutis Zaborskas gimė Taraldžiuose 1946 m.
Dirbo Statistikos departamento generaliniu direktoriumi, vėliau – Lietuvos
verslo paramos agentūros direktoriaus
pavaduotoju.
Žurnalistas, savaitraščio Tėvynė
redaktorius Visvaldas Tebeliškis gimė
Taraldžiuose prie gražaus Dviragio ežero.
Taraldžiuose 1928 m. gimė Antanas Junokas – vienas iš seniausių Lietuvos bankininkų. Mirė 2010 m. Kaune.
Architektas, šiaudinių namų statybos pradininkas Lietuvoje, etnografinės sodybos šeimininkas Petras Devižis beveik 30 metų gyvena pietinėje
Taraldžių kaimo dalyje.
Taraldžiuose gimė daug gabių žmo
nių, kurie baigė aukštuosius mokslus.
Tai – Rimantas Kemeklis, gim. 1939 m.,
baigė Kauno veterinarijos akademiją. Nijolė Šukytė, gim. 1941 m., baigė Kauno
medicinos institutą, dirbo farmacininke.
Vida Šukytė, gim. 1944 m., mokėsi
Maskvos instituto Vilniaus filiale prekybos ekonomikos. Jų brolis Romualdas Petras Devižis savo sodyboje. A. Petrašiūno
Šukys (1929–1955) turėjo aukštąjį že- nuotr. 2012 07 10
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P. Devižio šiaudinio
namo siena.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Etnografiniai
eksponatai P. Devižio
sodyboje.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

mėtvarkininko išsilavinimą. Gabi ir garsi Jono Šukio, kurį žmonės vadino Lietuviu,
šeima, sugebėjusi sunkiais pokario laikais net kelis vaikus išleisti siekti aukštojo
išsilavinimo. 1942 m. Taraldžiuose gimusi Danutė Šukienė (Klebonaitė) 1951 m.
Kauno žemės ūkio akademijoje įgijo aukštąjį agronomės išsilavinimą, dirbo dėstytoja, mokytoja. 1928 m. gimusi Anelė Blauzdavičienė (Tumonytė) įgijo aukštąjį
agronomės išsilavinimą, dirbo dėstytoja. Danutė Spulienė (Dagytė) turėjo aukštąjį
agronomės išsilavinimą. Ūkininko Kazio Vilio duktė Bronė Vilytė (1922–1998),
baigusi Kauno medicinos institutą, dirbo stomatologe. Mokytojo specialybę turėjo
Aldona Tumonytė. Ji puikiai piešė, mezgė.
Džiugu, kad daug kaimo šviesuolių garsino ir dabar garsina Taraldžių kaimą.
Kaimo kultūrinis gyvenimas. Stanislovas Zovė pasakojo, kad kaime, kuriame buvo daug jaunimo, gegužinės vykdavo net trijose vietose: šiaurinėje kaimo
dalyje – Salagalyjê, kaimo viduryje ir pietinėje kaimo pusėje. K. Beneržinienė pasakojo, kad kaime vakaruškos vykdavo atskirai – pusmergių bei pusbernių (kurie
turėjo 15–18 metų) ir vyresnio jaunimo.
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Čigonais persirengęs Taraldžių kaimo jaunimas gegužinėje. 1935 m. Iš A. Mikulionio albumo

Kaime buvo rengiami vakarėliai, vaidinimai, gegužinės. Janina Mažylienė
(Mikulionytė), gim. 1928 m., pasakojo, kad gegužinės buvo rengiamos daugelyje
kaimo kiemų, taip pat klojimuose, gražesnėse kaimo vietose, ant kalniukų, prie
upės. Gegužinės vieta neretai buvo papuošiama (apjuosiama) iš medžių lapų
nupintu vainiku, padaromi vartai, papuošiama gėlėmis. Kartais gegužinės vieta
buvo apsmaigstoma berželiais. Jaunimą linksmindavo Taraldžių kaimo muzikantai
Antanas Andriuškevičius, Antanas Motiejūnas, Jurgis Šeinauskas. Armonika grodavo Kazys Šukys. Tuo metu, kai jaunimas linksmindavosi gegužinėje, vyresni
žmonės rinkdavosi į trobą, pasišnekučiuodavo, retsykiais ateidavo pažiūrėti, kaip
linksminasi jaunimas. Pas ūkininkus tarnaujantys jauni vyrai samdiniai į pasilinksminimus ne visada galėdavo išeiti, nes turėdavo daug dirbti.
Joana Mažylienė (Čepukonytė) pasakojo, kad pačios siuvosi drabužius,
skolinosi skaras ir taip apsirengusios šoko Taraldžių kaimo gegužinėse čigonų
šokius.
Taraldžių kaime gimusi Kazimiera Beneržinienė (Mikulionytė) pasakojo, kad
kaimo šviesuoliai mokytojai Jurgis Šukys ir Pranas Mikulionis organizuodavo kaime
vaidinimus iš knygų. Vaidindavo patys kaimo gyventojai, daugiausia vaidinimų
būdavo parengiama pavasarį, kai ištuštėdavo klojimai. Ten kartais buvo sukalama ir scena. Su vaidinimu susijusioms išlaidoms padengti būdavo paruošiami ir
parduodami bilietai. K. Beneržinienė prisiminė jaunystės laikus, kai per kaimą
skambėdavo dainininkų Felikso Zobarsko, Antano ir Povilo Mikulionių balsai.
Pietiniame kaimo gale gyveno daininga Antaninos ir Jono Mikulionių (Pakapės)
šeima. Dainų tekstai, kurias dainuodavo kaime, yra užrašyti Antano Mikulionio
dainų sąsiuvinyje (užrašyta apie 1950 m.).
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Taraldžių kaimo jaunuoliai (iš kairės): Bronius
Mažylis, Vincas Žyla, Antanas Mikulionis.
1930 m. Iš A. Mikulionio albumo
Taraldžių kaimo jaunuoliai (iš kairės): sėdi –
Ona Klebonaitė, Kaziūnė Mikulionytė; stovi –
Aleksys Šukys, Antanas Mikulionis. 1931 m.
Iš A. Mikulionio albumo
Taraldžių kaimo merginos (iš kairės):
Birutė Zobarskaitė, Onutė Pivoriūnaitė.
Iš B. Jokubonienės (Zobarskaitės) albumo
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Taraldžių kaimo jaunuoliai – Lietuvos
kareiviai: Povilas Mikulionis, Kaunas,
1930 m. (viršuje kairėje); Pranas Klebonas,
Kaunas (Šančiai), 1931 m. (viršuje dešinėje);
Vincas Žyla, Panevėžys, 1931 m. (apačioje
kairėje); Juozas Mikulionis, Kaunas (Aukštoji
Freda), 1933 m. (apačioje dešinėje).
Iš A. Mikulionio albumo
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Taraldžių kaimo jaunimas. 1947 m. Iš A. Mikulionio albumo

Apie išvykusius svetur. Nemažai Taraldžių kaimo žmonių Lietuvos Respub
likos metais ir anksčiau buvo išvykę į užsienio šalis užsidirbti pinigų. Šeimos
kaime buvo gausios ir daugelio tėvų svajonė buvo išleisti savo užaugusius vaikus
į kitas šalis, kad užsidirbę pinigų ir grįžę į savo kraštą galėtų nusipirkti žemės,
pasistatyti naujus pastatus ir kt.
Kazys Vilys buvo išvykęs į Ameriką, užsidirbo pinigų, nusipirko Taraldžiuose
žemės, gavo turtingą žmoną – užkurinę Oną Motiejūnaitę su valaku žemės (pasogos). Jis pasistatė naujus pastatus, ūkininkavo, į mokslus išleido savo vaikus.
Vėliau Viliai nusipirko Tunaičio namus.
Svetur užsidirbti pinigų buvo išvykę Juozas Vilys, Marcelinas Andriuškevičius. Veronika Kuitytė išvyko į Ameriką ir ten apsigyveno. Į gimtinę paviešėti
buvo atvykusi su vaikais tik 1939 m. Jonas Dagys užsidirbti pinigų buvo išvykęs
į Kanadą ir ten, būdamas dar labai jaunas, žuvo. Į Braziliją buvo išvykęs Jonas
Žyla. Jis ten vedė. Po tragiškos sūnaus žūties mirė ir jis pats.
Taraldžių kaimo gyventojai Jonas ir Antanas Mažeikiai buvo išvykę į
Ameriką, bet iš ten negrįžo. Artimieji laukė sugrįžtančių brolių, tikėjo, kad Jonas
užsidirbs pinigų ir sugrįš, o apie Antaną kalbėjo, kad jis pinigų kelionei sugrįžti
namo neturės, nebent kai marios užšals, namo pėsčias pareis, nes buvęs taurelės
mėgėjas. Taraldžiuose ūkininkauti likęs brolis Pranas nedavė seseriai Onai pusės
žemės pasogai, mat manė, kad dar reikės žemę dalytis su iš Amerikos grįžusiais
broliais. Žemės jie turėjo visą valaką. Pranas ir Ona taip ir liko gyventi Taraldžiuose nesukūrę savo šeimų.
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Taraldžių kaimo vyrai
Jonas Žyla (1-as iš
dešinės) ir Petras
Zovė (3-ias iš kairės)
su kitais lietuviais
Brazilijoje. Iš Aldonos
Tumonytės albumo

Saliečių ekskursija prie Lietuvos–Lenkijos demarkacijos linijos. Ekskursijoje dalyvavo ir keletas
iš Taraldžių kaimo. Nugara į demarkacinę liniją stovintis lenkų pasienietis neleidžia baltomis
skarelėmis pasipuošusioms moteriškėms bendrauti su ekskursantais. 1935 07 21. Iš Antano
Mikulionio albumo
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Petras Zovė buvo išvykęs į Braziliją. Jam teko plauti garvežius, šluoti gatves, tačiau užsidirbti pinigų nesisekė. Motina, likusi kaime, pardavė svertuvą
(bezmėną), patalus (duknas) ir dar kažką, surinko 100 litų, siuntė į Braziliją, kad
jos sūnus Petras grįžtų namo.
Žinia apie Vilniaus krašto grąžinimą Lietuvai. Zosė Vainickienė (Andriuškevičiūtė) pasakojo, kad tuo metu ji mokėsi Salų mokyklos 5-oje klasėje. Išgirdęs
žinią apie Vilniaus krašto grąžinimą Lietuvai, mokytojas nutraukė pamokas, visų
klasių mokiniai ir mokytojai suėjo į vieną klasę. Mokytojas į klasę atsinešė radiją,
kuris skelbė žinias apie Vilniaus krašto grąžinimą. Tada buvo 1939 m. spalio 10 d.
Visi džiaugėsi. Vilniaus krašto vaikai gyveno neturtingai, todėl Salų mokyklos
mokytojai organizavo siuntinių su mokymo priemonėmis siuntimą į Vilniaus krašto
mokyklas. Buvo siunčiamos knygos, sąsiuviniai, spalvoti pieštukai, plunksnakočiai
ir kt. Iš Vilniaus krašto mokyklų Salų mokyklos mokiniai ir mokytojai gaudavo
padėkas už siuntinius.
Karo metai. Apie Antrojo pasaulinio karo neramumus Taraldžių kaime
pasakojo Zosė Vainickienė (Andriuškevičiūtė).
Žmonės, vieni iš kitų sužinoję apie karo pradžią, apie artėjantį frontą, važiavo prie kelio Svėdasai – Kamajai įsitikinti, ar tikrai prasideda karas. Paskui jau
matydavo virš galvų praskrendančius karo lėktuvus. Žmonės rengėsi bunkerius ir
juose po vieną ar dvi šeimynas slėpdavosi per karo neramumus. Andriuškevičių ir
kaimynų Motiejūnų bunkeris buvo įrengtas javų lauke prie griovio. Kaimo žmonės
buvo perspėti vakare nedegti žiburio, kad kariniai lėktuvai nebombarduotų kaimo.
Jaunimas vis tiek rinkdavosi, nors ir ne taip gausiai, į vakaruškas. Per lėktuvų
skrydžius gesindavo šviesas, skirstydavosi. Viena bomba iš lėktuvo buvo numesta
į tvenkinį prie Taraldžių kaimo malūno. Laimei, aukų nebuvo. Pro kaimą traukiantys rusų kareiviai nebuvo labai piktybiškai nusiteikę, tačiau iš P. Motiejūno
sodybos pavogė vežėčias, iš A. Mikulionio sodybos – radiją. Zosė pasakojo, kad
baigiantis karui rusų kareiviai ryšininkai buvo įsikūrę netoli Mulvinų sodybos ir jai
atnešdavo skalbti rūbus, prašydavo maisto, žadėdami atsilyginti. Vėliau ryšininkų
vadas atnešė sukruvintą parašiutinio audinio (šilko) gabalą atsilyginti už maistą ir
už drabužių skalbimą, patarė išmirkyti šaltame vandenyje ir išplauti. Zosė ir jos
kaimynė Vanda Motiejūnaitė iš to audinio pasisiuvo po dvi sukneles: po vieną
baltą su juodais langiukais, po vieną nusidažė žaliai. Buvo labai pasipuošusios ir
laimingos, nes baigiantis karui audinių buvo neįmanoma nusipirkti.
Sudėtingi pokario metai. Papasakojo Marytė Šeinauskienė (Gykytė). Pasakojimą užrašė Anelė Blauzdavičienė:
„Taraldžių kaimas didelis, daug gyventojų, todėl buvo skirtingų pažiūrų ir politikos klau
simais. Tam turėjo įtakos tuo metu slapta pogrindinė komunistų grupelė, kuriai vadovavo
K. Giedrys (vienas iš 4-ių komunarų, kurie buvo sušaudyti Kaune). Be to, netolimame
Kunigiškių kaime irgi buvo susikūrusios tokios komunistų grupelės. Todėl retkarčiais
ypač neturtingesni gyventojai rasdavo proklamacijų prieš tuometinę valstybinę santvarką.
Iš tokių veikėjų reikia paminėti Kleopasą Čepukonį, kuris 1941 m. buvo nušautas
važiuojantis dviračiu iš Kamajų į Rokiškį, netoli nuo Kamajų, miške. Jis buvo vedęs
vieną iš trijų seserų – Oną Motiejūnaitę. Kita sesuo Teresė buvo ištekėjusi už tokio
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Jasiūno, kuris po karo tarnavo stribu ir
nemažai skriaudų padarė ne tik Taraldžių,
bet ir kitų kaimų gyventojams. Po karo
1945–1949 m. laikotarpiu, nepaisant, kad
Taraldžių kaimo gyventojai buvo taikūs,
nedalyvavo jokioje politikoje, nemažai jų
buvo išžudyta. Iki šiol niekas tikriausiai
nežino ir turbūt nebesužinos už ką. Tą
skaudų klausimą jau daug kas nusinešė
iškeliavę anapilin. Tai Albinas Vilys. Jis
buvo nušautas 1945 m. kovo 3 d. Jam
buvo 24 metai. Nušovė vadinamieji „liau Tremtinė Zosė Andriuškevičiūtė su pusbroliu.
dies gynėjai“, dalyvavo ir rusų kareiviai. Apie 1947 m. Iš A. Mikulionio albumo
Tais pačiais 1945 metais buvo išžudyta
visa Mulvinų šeima: Juozas, Veronika ir Julė. Žmonės jau pagyvenę. Rudenį panašiai
buvo nušautas Antanas Bučius.
1946 m. sausio 6 d. (per Tris Karalius) ryte apie 6 val. į M. Gykio namus pa
sibeldė kažkas. Sūnus Gasparas, kuriam buvo 19 metų, priėjo atidaryti durų. Pliūptelėjo
dvi automato serijos, Gasparas krito iškart negyvas. Sužeista buvo ir sesuo Marytė.
Tai buvo baisūs kančios, baimės ir sielvarto metai. Naktys pilnos siaubo, niekas
nežinojo ir kiekvienas bijojo, kad ir tavo šeimos neištiktų toks likimas, veiduose ir akyse
tvyrojo klausimas – už ką juos šitaip? Ir tai buvo daroma brolių lietuvių rankomis, gal
netgi savo kaimo.“
Pokario metais prie Baikalo buvo ištremti Kazys Vilys, jo žmona Ona ir
sūnus Mindaugas. Jie buvo stipriausi kaimo ūkininkai. Savo šeimą tremtyje rėmė
dantų gydytoja dirbusi duktė Bronė. Jiems pavyko išgyventi sunkius tremties
metus ir sugrįžti į tėviškę. Apie tai pasakojo A. Tumonytė.
Į Antano Andriuškevičiaus namus užsuko keli partizanai, juos užklupo
skrebai. Įvyko susišaudymas. Dėl to įvykio sodyboje tremtinio dalią teko patirti
Antanui Andriuškevičiui ir jo dukrai Zosei. Ji tremtyje išbuvo 7 metus, o tėvas
dar ilgiau. Apie tai pasakojo kaimynė K. Beneržinienė.
Kolektyvizacijos akcijos. Pirmieji kolūkinio gyvenimo metai. Kolektyvizacijos akcijos prasidėjo apie 1949 m. Žmonės buvo verčiami stoti į kolektyvinius
ūkius, tačiau dauguma neskubėjo. Skyrus didelius mokesčius ir juos kasmet didinant, žmonės buvo priversti stoti į kolūkį. Įsteigtas Verksnionių kolūkis. Taraldžių
kaimo žmonės priklausė šio kolūkio 2-rai brigadai. Kolūkiui vadovavo Vladas
Kaušakys, vyriausiu apskaitininku dirbo Jonas Diržys. Taraldžių kaimo gyventojas
Aleksys Šukys dirbo apskaitininku, vėliau 2-os brigados brigadininku. 1952 m. prie
Verksnionių kolūkio prisijungė Krylių kolūkis ir bendras kolūkis buvo pavadintas
Mičiurino vardu. Pirmininkais dirbo Jonas Zovė, Jonas Baltrūnas, vėliau ir ilgesnį
laiką – Balys Vajega, Kazys Baltrėnas.
Aldona Tumonytė pasakojo, kad jos tėvai ilgai nestojo į kolūkį. Tuo metu
ji dirbo mokytoja, todėl beveik visą mokytojos algą teko atiduoti tėvams, kad
padengtų prievoles, skirtas laiku nestojus į kolūkį. Jai teko gyventi labai skurdžiai,
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Rugiapjūtė. „Mičiurino“ kolūkio 2-oji brigada (iš kairės): 1-oje eilėje – Z. Andriuškevičiūtė,
B. Kaušakienė, J. Dagienė, Diržienė, Bučienė, Keliuotienė, D. Klebonaitė, R. Matiukaitė; 2-oje
eilėje – P. Motiejūnas, F. Matiukas, P. Šeinauskas, J. Bagdonas, K. Baronas, A. Dagys,
J. Ališauskas, P. Jurgelionis, A. Mikulionis, J. Junokas, Matiukienė, Gruoblienė. 1959 m.
Iš A. Mikulionio albumo

Arklinėmis kertamosiomis kerta rugius. Pirmame plane brigadininkas Bronius Žyla. 1956 m.
Iš A. Kemeklio albumo
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„Mičiūrino“ kolūkio kolūkiečiai kulia. Apie 1951 m. Iš VBA

„Mičiūrino“ kolūkio kolūkiečiai sodina bulves. Apie 1951 m. Iš VBA
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„Mičiurino“ kolūkio kolūkiečiai gamina silosą. 1960 m. Iš A. Mikulionio albumo

avėti nuklypusiais tėvo batais, dėvėti kasdieninius drabužius. Vėliau prievolės
buvo paskirtos tokios didelės, kad neįmanoma buvo susimokėti, ir ūkininkai per
prievartą buvo ,,įrašyti“ į kolūkį. Bendron nuosavybėn jie atidavė ne tik žemę,
bet ir gyvulius, žemės ūkio padargus, ūkinius pastatus.
Zosė Vainickienė (Andriuškevičiūtė) pasakojo, kad jai sugrįžus iš tremties,
apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas jos neregistravo Taraldžių kaime, sakydamas, kad būtina stoti į kolūkį, ir nepasirašė jos pareiškimo dėl prisiregistravimo. Vėliau sekretorius kartu su kitais dokumentais pateikė ir Zosės pareiškimą.
Pirmininkas buvo nelabai raštingas, tai neskaitęs ir pasirašė. Taip ji prisiregistravo
gimtajame kaime, o vėliau vis tiek teko stoti į kolūkį kaip ir visiems kitiems.
Pirmieji kolūkinio gyvenimo metai buvo ypač sunkūs. Už darbadienius
gaudavo labai mažai, pvz.: už 1 darbadienį 1954 m. – 350 g rugių, 150 g kviečių.
Apie tai byloja brigadininko Aleksio Šukio sudaryti grūdų išdavimo žiniaraščiai.
Dauguma darbų buvo atliekama rankomis ir arkliais. Šakės buvo bene
pagrindinis darbo įrankis.
Žemės dirbimo įrankiai. Taraldžių kaime mediniai arimo įrankiai išnyko
XX a. pradžioje, medinės akėčios išnyko kiek vėliau nei mediniai plūgai. Žemės
dirbimo įrankius: plūgus, akėčias, plūgelius, spyruoklines akėčias (drapokus) dirbo
kaimo kalviai (kavoliai) Antanas Čepukonis (1903–1973) ir Vincas Dagys (1895–1983),
taip pat kalviai iš gretimų kaimų. K. Beneržinienė pasakojo, kad meistras padarė
lengvą plūgą, gerai nustatė arimo gylį, tai ji, net ir nemokėdama arti, lengvai
išmoko, pasakojo, kad plūgas žeme tarsi pats eidavęs. Dirbti su vienu arkliu buvo
daromi 5 plunksnų drapokai, dirbti su dviemis arkliais – 7 plunksnų. Bulvėms ir
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daržui vagoti buvo naudojami plūgeliai. Kaime javus sėdavo iš prijuosčių (kvar
tūkų). Dažniausiai sėdavo vyrai.
Šienapjūtė. Kaimo gyventojas Antanas Mikulionis (1910–1993) sakydavo,
kad žolę reikia pjauti, kai lyja, o kai nustos lyti, nebus laiko pjauti, nes reikės
džiovinti. Pjaudavo žolę nuo labai ankstyvo ryto (su rasa), kad būtų lengviau
pjauti. Po valandos kitos moterys eidavo pradalgių skirstyti. Kitą dieną žolę
sugrėbdavo į kupetvietes, vartydavo ir jau sausą veždavo arkliniais vežimais –
koromis. Natūralių pievų pradalgiai ploni, žolė greitai džiūdavo. Vincas Dagys
turėjo sukultūrintų pievų, tai tokia žolė džiūdavo kur kas ilgiau. K. Beneržinienė
pasakojo, kad buvę labai sunku pjauti Šeškupio pievą, tačiau seniau žmonės
mokėjo labai gerai išplakti dalgį. Norint gerai išplakti, reikia plakti apie vieną
valandą, – pasakojo ji. Tekdavę žolę pjauti ir jai, bet kai gerai paruoštas dalgis,
pjauti nebuvo labai sunku.
Lininkystė. Taraldžių kaimo ūkininkai, kurie turėjo daugiau žemės, sėjo
linus. Linus raudavo rankomis ir, po kelias saujas sudėję, rišdavo pėdus, statydavo gubas. Kai pradžiūdavo, šukuodavo sėmenis, o linų stiebelius veždavo į
kūdras (sodžialkas) ir merkdavo, viršun uždėdavo žabų ir paslėgdavo akmenimis,
kad linai neiškiltų į paviršių. Išmirkusius linus ištraukia iš kūdros, tiesia ant laukų, laiko, kol atšoksta luobas nuo pluošto. Atsiklojėjusius linus suima, suriša ir
veža į jaują. Taraldžiuose jaują turėjo Vincas Dagys. Ji stovėjo prie kelio. Jaujos
dalis, kur stovėjo didelė krosnis linams džiovinti, buvo molinė. O kita dalis, kur
buvo minami ir šukuojami linai, medinė. Išdžiovintus linus mindavo arkliniais
mintuvais, sukamais ratu varinėjamo arklio, po to – rankiniais mintuvais. Išmintus linus šukuodavo geležiniu šepečiu, kad atsiskirtų spaliai, po to – ašutiniu
šepečiu, padarytu iš kiaulių šerių. Sakydavo, kad jei linų puoštas, uždėtas virš
indo su vandeniu, nebedulka – linai yra tinkami verpti ploniausiems siūlams.
Linų pluoštą ūkininkai parduodavo supirkėjams žydams, o sau pasilikdavo tik
apie pusę pūdo (apie 8 kg).
Javapjūtė. XX a. pirmoje pusėje javus pjaudavo dalgiais, o pjautuvais beveik
nebesinaudojo, tik pasakojo, kad pjaunant pjautuvu, gražesnis kūlys išeinąs. Pjaudami
vasarinius javus prie dalgio pritvirtindavo lankelį, kad pradalgys neišsisklaidytų.
Kai vyrai kirsdavo rugius, moterys eidavo iš paskos, suimdavo ir surišdavo pėdus,
sustatydavo gubas po 10 pėdų. Taip džiovindavo javus, tačiau, esant prastiems
orams, dažnai grūdai sudygdavo gubose. Išdžiūvusius pėdus veždavo į klojimą.
Mažesnius javų kiekius iškuldavo spragilais. Kuldami sakydavo: „Pats su pačia, duktė
trečia“. Tai buvo tarsi ritmas trims žmonėms, kuliantiems javus. Kas nemokėdavo
kulti ar netardavo į ritmą, tas vartydavo javų pėdus, kad geriau išsikultų. Javus
kuldavo arklinėmis kuliamosiomis. Tokią Taraldžiuose turėjo Čepukonis. Vidaus
degimo varikliais varomomis kuliamosiomis, vadinamosiomis dampėmis, pradėjo
kulti vėliau. Dampes atveždavo dviem pakinkytais arkliais iš tolimesnių kaimų.
Darbas eidavo labai sparčiai, tačiau reikėdavo pasitelkti bent keliolika žmonių.
Vieni paduodavo ant stalo pėdus, kiti leisdavo į mašiną, atkasdavo šiaudus nuo
būgno (bubino), keisdavo grūdų maišus.
Augino kaime ir kanapes dėl pančių, mat kanapiniai pančiai stipresni už
lininius.
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Gyvulininkystė. Taraldžių kaime valako ar pusvalakio žemės savininkai
laikė po du arklius. Arkliai buvo rūpestingai prižiūrimi, kad būtų sveiki ir stiprūs
ir galėtų nudirbti visus žemės ūkio darbus. Smulkieji ūkininkai laikė po vieną
karvę, vidutiniai po dvi ar tris, o stambieji – daugiau. Stambių ūkininkų karves
melžė samdinės, o smulkesnių – šeimos nariai. Laikė kaimo žmonės ir avis – dėl
mėsos, o svarbiausia – dėl vilnos. Sakydavo, kad iš avių vilnos, kirptos prieš
Kalėdas, nesivelia veltiniai (vailokai) todėl, kad šaltu oru vilna būna neprakaituota.
Iš naminių paukščių kaime buvo paplitusios tik vištos. Tik kai kurie kaimo gyventojai laikė žąsis. K. Beneržinienė pasakojo, kad per žiemą vištas laikė
troboje – pakrosnyje (pečelyje). Ten vištoms būdavo šilta ir jos per visą žiemą
dėdavo kiaušinius.
Bitininkystė. Stanislovas Zovė pasakojo, kad XX a. pradžioje buvo kelminė
bitininkystė. Bitės nešdavo medų tiesiog į išskobtus rąstus, o žmonės išpjaudavo
medų su koriu ir valgydavo (medaus nesukdavo). Tokius kelminius avilius turėjo
kaimo gyventojai Jonas Čepukonis, Antanas Mažylis, gretimo Petrikýnės kaimo
gyventojas Daugėla. Vėliau atsirado varšuviniai (varšavski) aviliai su nedideliu trikampiu stogeliu, o dar vėliau – Dadano aviliai su nuožulniu stogu. Medus buvo
sukamas medsukiu. S. Zovė Taraldžiuose tėvų sodyboje laiko per 30 bičių šeimų.
Nors labai šykštus (skūpus) būtų buvęs bičių šeimininkas, tačiau kaimynus
arba užsukusius į svečius medumi pavaišindavo.
Žvejyba. Dvíragio ežeras seniau buvo labai žuvingas. Salagalyjê gyvenę
Vaclovas Matiukas ir Matas Junokas buvo pagrindiniai kaimo žvejai. Kaip pasakojo J. Rugytė, pas juos buvo galima prieš kelias dienas šventėms ar talkoms
žuvų užsiprašyti ir jie visuomet pagaudavo. Žvejodavo jie tinklais arba varžomis
(bučiukais). Žvejai turėjo valtis, žinojo, kur labiausiai žuvys eina.
Stanislovas Zovė pasakojo, kad Maleišõs, Jarõs–Šetekšnõs, Ilgºs upėse gaudydavo žuvis su bučiukais, meškerėmis, nedideliais tinklais (sietkomis), taip pat
žvejojo su kilpa. Valą padarydavo iš arklio uodegos balto ašuto, surišdavo kilpą,
įmerkdavo į vandenį ir laukdavo, kol žuvis plauks per kilpą, ir staigiai traukdavo. Kilpa užsilaikydavo už žuvies žiaunų. Jei pavykdavo prigaudyti daugiau
žuvų, jas sūdydavo statinėse (bačkose) arba suvėrę už žiaunų žiemą pakabindavo,
kad sušaltų.

Antano Mikulionio
vienkiemis.
Apie 1950 m.
Iš A. Mikulionio
albumo
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Stanislavo Zovės
klėtis, statyta
1928 m.
G. Matukienės nuotr.
2000 m.

Kaimo architektūra. XIXa.–XX a. pradžioje Taraldžių gatvinis kaimas (ūlyčia)
tęsėsi palei Ilgės upę. Gyvenamasis namas dažniausiai buvo upės pusėje, o ūkiniai
pastatai – kitoje kelio pusėje. Per vidurį ėjo kaimo kelias. Trobos buvo iš medinių rąstų, dengtos šiaudais. Tvartai buvo iš molio, daržinės – medinės. Taraldžių
kaimo žmonės iš ūlyčios į vienkiemius pradėjo keltis apie 1912 metus ir kūrėsi
vienkiemiuose apie du dešimtmečius. Vienkiemiuose namai buvo statomi iš tašytų
rąstų, paskui apkalami lentomis, stogai būdavo skardiniai, vėliau – šiferiniai. Tvartai dažniausiai buvo moliniai, daržinės – iš lentų, pirtys – iš rąstų arba molinės,
klėtys dažniausiai buvo statomos iš medinių rąstų. Klėtis dažnai buvo perskirta
į dvi dalis. Viename klėties gale laikydavo grūdus, o kitame vasarą miegodavo
jaunimas, samdiniai. Ant prieklėčio
po stogu džiovindavo pupeles, įvairias vaistažoles (surišdavo į ryšulėlius
(pundelius) ir kabindavo), nes tai buvo
nuo lietaus apsaugota ir gerai vėjo
perpučiama vieta.
Labiau pasiturintys ūkininkai
klėtis ir tvartą statydavo iš akmens –
betono blokų. Juos pagal formą pasidarydavo patys. Tokius tvartus kaime
turėjo Aleksys Šukys, Kazys Vilys, klėtis – Čepukonis, A. Šukys.
Medieną troboms statyti dažniausiai pirkdavo iš Šimoniÿ girios (Kupiškio r.). Antanas Mikulionis pasakojo,
kad girioje į roges įsiversdavo vieną
rąstą ir veždavo į Taraldžius apie 15 kilometrų su arkliu. Arklys žinodavo
kelią, todėl, kol važiuoja, žmogus išsimiega, o namie pasikinko kitą arklį ir Kostė Ališauskienė prie savo trobos langinių.
vėl važiuoja. Ir taip ištisomis paromis. G. Matukienės nuotr. 2000 m.
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Pirtys kaime buvo statomos arčiau vandens telkinių: tvenkinių (prūdų), kūdrų
(sodžialkų), upės ar ežero. XX a. pradžioje kaime tebuvo keletas medinių pirčių. Į
pirtį susirinkdavo daug žmonių, sakydavo, kad vieni kitus vantų galais bado, kai
vanojasi. Vantas kiekvienas atsinešdavo savo. Sakydavo, kad vantas ruošti reikia
iki Joninių, tada nenukrenta lapai besivanojant. Į pirtį pirmiausia eidavo vyrai, nes
vyrams daugiau šilumos reikia, o paskui moterys. Vienkiemiuose buvo statomos
ne tik medinės, bet ir molinės pirtys. Pirtį dažniausiai kūrendavo kas antrą šeštadienį ir būtinai prieš didžiąsias šventes – Velykas ir Kalėdas. Į pirtį kviesdavo
kaimynus, kurie neturėjo savo pirties. Tie padėdavo prinešti malkų, vandens. Po
pirties kaimynai padėkodavo šeimininkams sakydami: „Dėkui už šilumą.“
Šulinius labai nuo seno rentė iš rąstų, lentų ar iš akmenų. Semdavo vandenį kartimi, ant kurios galo buvo padarytas kabliukas kibirui užkabinti, vėliau
vandeniui pasemti buvo naudojamos svirtys. Tik gerokai vėliau buvo pradėta lieti
betoninius šulinio žiedus, buvo daromi velenai kibirui nuleisti ir su vandeniu
iškelti. Patys šuliniai buvo dengiami iš lentų sukaltu dangčiu. K. Beneržinienė
pasakojo, kad pas Mulvinus buvo netvirti šulinio aptvarai, tai Ona Mulvinaitė,
semdama vandenį, įkrito į šulinį ir prigėrė. Jai buvo tik 18 metų.
Iš eglių šakų, pagalių supintomis statinėmis tvoromis tverdavo darželius,
daigynus (rasodnikus), kanapes. Tvoros buvo tankios, kad nepralįstų vištos.
Aplink namus vos ne kiekvienas ūkininkas turėjo pasisodinęs bent po vieną
krūmą akacijų, alyvų (bezdų), diemedžių, jazminų. Vienkiemiuose neretai eilėmis
sodindavo egles, kad užstotų šiaurinį vėją. Dažną sodybą puošė pavieniai ąžuolai, klevai, kaštonai, liepos, beržai. Kadaise buvusias sodybas ir dabar primena
išlikę ąžuolai.
Kiek įmanoma prisiminti, nebuvo kaime sodybos be darželio, o darželio
be rūtų. Barbora Mikulionytė po seklyčios langais sodindavo žieminius žolynus,
o po gryčios langais – vasarinius. Darželiuose sodindavo karklelius, gvazdikus,
mėtas, bijūnus (pinavijas), nasturtas, levažandžius ir kt. Gėlių sėklas ar daigus
imdavo viena iš kitos, keisdavosi.
Ūlyčioj gyvenantys turtingesni ūkininkai gyvenamuosius namus puošė medžio dirbiniais. Kai kur namo skliaute buvo išpjaustytos ar išdrožinėtos medinės
saulutės, puošiamos langinės arba patys langų apvadai buvo dailūs.
Buitis. Kiekvienas gyvenamasis namas kaime buvo įrengtas savaip, tačiau
didžioji dalis trobų su dviem galais buvo įrengiamos panašiai. Viename trobos
gale buvo seklyčia, kitame – gryčia, per vidurį trobos iš šono įėjimas ir priemenė,
o už jos kamara. Gryčioj stovėjo didelė duonkepė krosnis (pečius) su priežda, po
priežda – pakrosnis (pečelis). Viename gryčios kampe stovėjo stalas su suolais,
toliau pasieniais – viena ar kelios lovos. Prie krosnies kai kur į aslą buvo įplūktas plokščias akmuo malkoms skaldyti, kad neištrupėtų asla. Vėlesniu laikotarpiu
gryčios dalis buvo atitverta siena ir ten buvo miegamasis.
Seklyčioj stovėjo kuparai, lovos, stalas, kėdės (krėslai). Drabužiai buvo
kabinami tiesiog ant sienos ir apdengiami, kad neapdulkėtų. Drabužių spintos
atsirado gerokai vėliau.
Kamaroj buvo laikomos maisto atsargos. Ant sienos buvo pritaisytos lentynos
puodynėms sudėti, buvo pastatytos spintos (šėpos) su lentynėlėmis viduje. Kamaroje
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Prie rekonstruotos
Taraldžių malūno
pralaidos. Apačioje
rekonstrukcijai
vadovavęs Juozas
Zaborskas. Iš VBA

laikyti kubilai su kopūstais, aruodai su bulvėmis bei daržovėmis. K. Beneržinienė
pasakojo, kad karo metais jų šeima kamaroje net slėpusi arklį, kad neišsivestų
rusų kareiviai. Vieta, kur stovėjo arklys, buvo atitverta siena, o prie sienos iš
kamaros pusės pastatyta šėpa.
Žiemos metu buvo šildoma tiktai gryčia. Šeimos būdavo gausios, tai keli
žmonės miegodavo ant krosnies, šeimininkai su mažais vaikais – gryčioj, o jaunimas – nešildomoj seklyčioj. Apsikloti turėdavo antklodes iš plunksnų (duknas),
dar nuo krosnies nešdavosi pašildytą antklodę.
Čiužinys (šienikas) dažniausiai būdavo prikemšamas šiaudų, kartais susmulkintų šiaudų (čiečkos), tačiau pastarieji labai dulkėdavę. Čiužinius siūdavo iš storos
drobės, išaustos iš pakulinių linų (linų atliekų). Marga drobė būdavo austa iš
dažytų siūlų. Kartais į lovą tiesiog buvo klojami šiaudai ir uždengiami paklode.
Pagalvių (paduškų) užvalkalai būdavo balti, galai išsiuvinėti arba į pagalvės galą
įsiūti nerti pagražinimai. Tokie pagalvių užvalkalai būdavo ruošiami kraičiui arba
naudojami svečiams atvykus. Kasdienybėje naudodavo iš vatos ir tamsios drobės
pasiūtas antklodes (kaldras).
Kaimo žmonės drabužius, patalynę plovė su šarmu: verdančiu vandeniu
užplikydavo pelenus, palikdavo nusistovėti ir nusistovėjusiu vandeniu, t. y. šarmu,
skalbė rūbus. Ypač nešvarias drabužių vietas, marškinių rankogalius (mankietus),
apykakles (kalnierius) skalbė su muilu. Vasarą skalavo upely, ežere, kūdroje, žiemą – prie šulinio.
Kur vargas ir skurdas, ten ir utėlių bei blusų būta. Sakydavo, kad „seniems
žmonėms prieš smertį utėlės verčiasi iš kūno“. Utėles iš plaukų iššukuodavo ašutiniu
šepečiu, iššukuotas sudegindavo arba plaukus skirstydavo peiliu ir parazitus sutraiškydavo. Kai kur atėjus į svečius blusos svečią taip apipuldavo, kad tekdavo
puolančias tiesiog nuo kojų rankomis braukti. Apie tai pasakojo K. Beneržinienė.
Trobai apšviesti naudojo skardinę dėžutę su dagčiu (knateliu) ir žibalu (gazelį),
vėliau – žibalines lempas. Gerajame kambaryje būdavo pakabinamos prie lubų
arba pastatomos ant stalo puošnios žibalinės lempos. Kasdien naudotos paprastos žibalinės lempos, kurias būdavo galima nešiotis iš vienos vietos į kitą. Prie
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ūkio darbų tvartuose naudoti dideli žibaliniai žibintai (liktarnos). Jų stiklas buvo
apsaugotas nuo sudužimo. Pati liktarna buvo sandari, kad nuo jos neužsidegtų
šienas ar šiaudai. Karo metais, kai buvo neįmanoma nusipirkti žibalo, kaimiečiai
naudojo lajines lempas: būdavo išskaptuoja buroką, įstato dagtį, užpila lajumi
(avies taukais) ir atvėsina, kad lajus sustingtų.
Apie 1951 metus Taraldžių malūne buvo pastatytas generatorius, kuris,
varomas tekančio iš tvenkinio vandens, gamino elektrą. Elektra tiekta Salų žemės
ūkio technikumui, kai kuriems gyventojams. Elektrą tuo metu kaime turėjo Šeinauskai, Šukiai, Tumoniai ir kt. Visas Taraldžių kaimas elektrifikuotas 1964 metais.
Namų apyvokos daiktai. Kai stogai buvo šiaudiniai, žmonės rūkytą mėsą,
dažniausiai lašinius, laikydavo sukabinę ant a÷kšto. Pieną bei grietinę pildavo į
puodynes (palyvonus) ir laikydavo kamaroj ant lentynų. Sviestą mušdavo muštokėse (masliaunyčiose), o laikydavo spintoje (šėpoje). Valgiui virti naudojo ketinius
(špižinius) puodus ir virdavo krosnyje. Vandenį nešdavo mediniais kibirais, tik
vėliau atsirado skardiniai. Kai kuriems produktams virti turėjo mažą puodą, vadinamą cigūnėliu. Dėl svečių turėjo keletą lėkščių ar aliuminių lėkštelių. Dažniausiai
ir svečiai vaišindavosi iš vienos lėkštės, padėtos stalo vidury. Neretai namiškiai
virtas bulves išversdavo tiesiog ant stalo, kad greičiau praauštų, ir valgydavo.
Duoną minkydavo duonkubilyje, o iškeptą dažniausiai laikydavo kamaroj šėpoj.
Puodus su maistu laikydavo ant prieždos prie krosnies, nes nuo krosnies priežda
prišildavo ir ketaus puodai ilgai išlaikydavo valgį šiltą.
Girnas turėjo beveik kiekvienas kiemas. Girnomis maldavo miltus kiaulėms,
darydavo kruopas maistui. Miltus, skirtus kepiniams, dažniau maldavo malūne.
Kai girnos likdavo neaštrios, jas išplakdavo plaktuku.
Apranga. Kaimiečiai drabužiams dažniausiai naudojo vilnonius ir lininius
audinius. Apatiniai marškiniai ir kelnės buvo drobinės. Moterys kasdienai dėvėdavo
iš pakulų išaustus sijonus. Čerkasiniai sijonai buvo siuvami iš medžiagos, kuri
audžiama apmetus lininiais siūlais, ataudus vilnoniais. Iš milo (vilnom apmesta
ir vilnom atausta) siūdavo vyriškas kelnes, sermėgas, paltus, kostiumus, sijonus,
puspalčius (kaptonus). Patys geriausi rūbai buvo skirti eiti į bažnyčią, o vakaruškoms
tikdavo ir šiek tiek apnešioti. Kasdienai rūbus persiūdavo iš nebetinkamų. Maži
vaikai – berniukai šiltesniu oru nešiodavo tik marškinius, o mergaitės – sukneles,
persiūtas iš panešiotų (palaikių) drabužių. Apie 1920 metus jau buvo galima nusipirkti perkelio, medvilninio bajaus, flanelės, tačiau tokiems pirkiniams retai kas
turėjo pinigų. Pirkdavo tik audinius, nes tuo metu gatavų drabužių dar nebuvo.
Verpimas. Audimas. Verpti mokėjo beveik kiekviena kaimo moteris, tik
kai kuri gražiau, kai kuri prasčiau. Verpė linus, vilnas, linų atliekas (pakulas).
Verpdavo žiemą rateliais (kalavartais). Sakydavo, kad ašutiniu šepečiu iššukuotus
linus galima plonai suverpti ir išausti plonas drobes. Prastesnės vilnos, nukirptos
nuo avies kojų ir pilvo, buvo vadinamos pakojinėmis. Suverptus siūlus dažydavo
natūraliais ir pirktiniais dažais.
Beveik kiekvienas kiemas kaime turėjo audimo stakles – kas didesnes, kas
mažesnes. Daugiausia ausdavo žiemą. Audimas buvo dažniausiai jaunų moterų ar
merginų darbas. Beveik kiekviena mokėjo austi drobes, milus, bet gražiais raštais
audė ne kiekviena audėja, nes tai buvo sudėtinga. Gera audėja audė lovatieses
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(kapas), rankšluosčius su įvairiais raštais, iš plonų lininių siūlų drobes pagalvių
užvalkalams (navačkalams). Marškiniams siūti drobes audė siauresnes, kad nereikėtų išmesti drobės sukerpant marškinių rankoves. Gerai ausdavo, dar ir kitas
pamokydavo, kaip reikia austi, Ona Bučiūtė (1882–1973).
Prieš audimą reikėjo siūlus suvynioti (apmesti) ant mestuvų. Apvynioja
aplink – viena siena, t. y. siūlų ilgis, atitinkantis mestuvų perimetrą (apie 4 met
rai). Reikėjo žinoti, kelias sienas meti, t. y., koks bus audinio ilgis. Apmesdavo
20–30 sienų. Mestuvus turėjo ne kiekviena audėja, todėl skolindavosi viena iš kitos.
Dar labai svarbu buvo mokėti suverti siūlus į nytis ir į skietą.
Avalynė. Dažnas vaikas tarpukario metais į mokyklą eidavo su mediniokais.
Tokio apavo padas buvo padarytas iš medžio, o viršus iš odos. K. Beneržinienė
pasakojo, kad geriau į mokyklą būdavo eiti su vyžomis, nes mediniokai taip aplipdavo sniegu ir apšaldavo, kad buvo sunku net paeiti. Vyžas pindavo iš karnų
(apatinių liepos žievių), jas mirkydavo ir paruošdavo tam tikslui. Vyžų padą kartais
apsiūdavo oda, išpjauta nuo senų, suplyšusių batų. Iš pakulinių siūlų numegzdavo
raištelius (apyvarus), suverdavo į vyžoje padarytas kilpas. Apsimaudavo kojinę, ant
viršaus apvyniodavo skepetą (auskarį), apsiaudavo vyžą, suvarstydavo apyvarus
ir nešiodavo. Iš minkštos odos gabalo raukdavo nagines. Jas dažniausiai avėdavo
suaugusieji, važiuodami dirbti miškan. Kaip pasakojo vyresni žmonės, pirktinis
apavas prieš Antrąjį pasaulinį karą kainavo apie 30 litų, todėl tokius batus nešiojo
tik turtingiausi kaimo gyventojai. Vyžas pindavo, mediniokus darydavo, nagines
raukdavo dažniausiai šeimos vyrai.
Maisto gaminimas. Valgį dažniausiai gamino šeimininkė. Jeigu ji dėl senatvės
ar sveikatos nebegalėjo gaminti, valgį ruošdavo kas galėjo: samdinė, duktė ar marti.
Valgį virė dažniausiai ketaus (špižiniuose) induose krosnyje. Krosnį kurdavo anksti
ryte ir valgį gamindavo ne tik pusryčiams, bet ir pietums. Ketaus induose valgis
nepraaušdavo iki pietų. Krosnį valgiui gaminti kūrendavo ir vasarą. Vakarienei
valgį dažniausiai virdavo ant viryklės (plitkos) su lankainiais (rinkėmis). Tokią
viryklė būdavo sumūryta prie duonkepės krosnies. Kai kas valgį pasišildydavo
ant trikojo, kurį pastatydavo ant prieždos ir užkurdavo nedidelę ugnį po juo.
Dūmai eidavo tiesiai į drūmtraukį. Kai šeimininkė ruošdavo valgį, kiti šeimos
nariai eidavo melžti karvių, šerti gyvulių, pjauti šieno ir t. t.
Duonai kepti dažniausiai naudodavo ruginius miltus, kurie buvo malami
malūne. Iš valcuotų miltų duoną kepdavo rečiau. Ne kiekviena kaimo šeimyna
pakankamai turėjo rugių duonai, todėl dažnai duoną kepdavo iš skolintų rugių,
į tešlą pridėdavo visokių priedų, kad būtų skalsiau. Kepant duoną reikėdavo
turėti raugo (pagrundžio), kad užmaišyta tešla įrūgtų. Padarius duonos kepalus,
pagrundį palikdavo pabarstę miltais kitam duonos kepimui dėl uždavimo. Smulkių ruginių miltų duona buvo vadinama ciknine. Kepdavo plikytą saldžiarūgštę
(apšutintą) duoną: trečdalį miltų duonkubilyje užplikydavo verdančiu vandeniu,
išplakdavo, atvėsindavo ir užmaišydavo su likusiais miltais. Dažniausiai tokia
duona buvo kepama iš kvietinių ir ruginių miltų mišinio. Pyragus kepdavo tik
didžiosioms šventėms. Kvietiniai miltai buvo pusiauskarda malti (nušatruoti), pik
liuoti ar valcuoti. Valcuoti miltai tuo metu buvo retenybė, todėl pyragai nebuvo
balti.
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Kiaulę dažniausiai pjaudavo prieš didžiąsias šventes – Velykas ar Kalėdas.
Prieš Velykas pjaudavo didelį meitėlį (kiaulį), kad per vasarą pakaktų lašinių.
Mėsą sūdydavo mediniuose puskubiliuose (rėčkose), rūkydavo lašinius, visus (čielus)
kumpius, dešras, skilandžius tose pačiose pirtyse, kuriose ir prausdavosi. Skilandžius ilgai rūkydavo (vindydavo) ne karštai (šaltu būdu), kad ilgiau išsilaikytų.
Lydė taukus. Mėsą su kauliukais sūdydavo, prieš virimą numirkydavo. Rūkytą
mėsą, lašinius laikė sukabintus ant a÷kšto po šiaudiniu stogu.
Pieną vartojo savo poreikiams: mušė sviestą, griebė grietinę, slėgė sūrius.
Ūkininkai, kurie laikė daugiau karvių, pieną nešė į Pùnkiškių pieno supirkimo
punktą, vėliau pieną supirkdavo ir Taraldžiuose. Sūrių prisidžiovindavo tam metui,
kai karvės būna užtrūkusios. Lydytą grietinę ruošdavo taip: į grietinę įberdavo
druskos, pakaitindavo ant ugnies, nupildavo susidariusias išrūgas, o viršų apipildavo lydytu sviestu. Taip paruošta grietinė išsilaikydavo kamaroj kelis mėnesius.
Per gavėnią būdavo sausas pasninkas ir buvo nevalia valgyti pieno produktų.
Tuo metu pieną pildavo į didelį kubilą. Pienas smarkiai nenurūgdavo, nes buvo
papildomas šviežiu pienu. Pieno produktus vartodavo po gavėnios.
Kaime populiariausios daržovės buvo kopūstai ir bulvės. Priraugdavo kopūstų didžiausius kubilus ir dar pridėdavo nepjaustytų (čielų) kopūsto galvų,
kad taip greitai nenurūgtų. Burokėlių ir morkų sėdavo nedaug. Sriubą virdavo
iš pašarinių burokų. Agurkus raugdavo nelabai ilgam vartojimui. Grybų žiemai
neruošdavo, o kiek prisigrybaudavo Raiste, tiek ir suvalgydavo. Nebuvo Taraldžiuose grybingų miškų.
Pusryčiams dažniausiai buvo kepami blynai: kvietiniai, miežiniai, žirniniai,
rečiau ruginiai bei bulviniai (tarkieniai). Prie kvietinių miltų blynų darydavo bulvinį arba taukų-spirgučių padažą (dažinį). Šustinį taip pat valgydavo su padažu.
Pietums virdavo sriubą, dažniausiai kopūstienę, kartu ir mėsos. Vakarienei dažnai
virdavo pienišką leistinukų sriubą (zacirką), bulvių, jos dažniausiai valgytos su
rūgštum pienu.
Valgydavo šeimynos tris kartus per dieną. Atskirais metų laikais maistas
skyrėsi, nes vasarą niekas kiaulių nepjaudavo, o valgė tai, kas buvo likusio nuo
prieš Velykas pjautos kiaulės. Svarbiausia buvo tai, kad lašinių netrūktų. K. Beneržinienė pasakojo, kad ryte motutė pečių kūrendavo, blynus kepdavo, o tėvelis
prieš pusryčius šventas giesmes (gadzinkas) giedodavo.
Talkai ar savo šeimynai gamindavo tokį patiekalą iš žuvies: į juodo molio
puodynę sluoksniais sudeda smulkios žuvies, lašinukų, svogūnų ir ištroškina.
Kaimo žmonės pasninkaudavo, t. y. valgydavo be mėsos, penktadieniais ir
šeštadieniais prieš didžiąsias šventes: Velykas, Kalėdas, Žolinę. Gavėnios ir advento
metu pasninkaudavo dar ir trečiadieniais. Sausas pasninkas – kai nevalgydavo
pieno produktų. Bėgant metams žmonės nebesilaikė sauso pasninko ir pagrindinė
pasninko diena liko penktadienis bei didžiųjų švenčių išvakarės.
Per pasninką dažnai valgydavo bulves. Silkę ar sūdytą žuvį valgydavo prieš
didžiąsias šventes. Šventėms prisisūdydavo statinaites upės žuvų. Labai dažnas
pasninko valgis buvo šustinis. Jis ruošiamas taip: avižos sudaiginamos, po to
išdžiovinamos, sumalamos, nusijojamos, užpilamos virintu vandeniu, įdedama
duonos pluta, kelias dienas parauginama ir verdamas avižinis kisielius, kuris
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valgomas su bulvėmis. Iš avižinių miltų darydavo bandeliukus, košes. Pasninkui
ruošdavo dagtienę: tai parauginta ruginių miltų košė, kuri valgyta su bulvėmis.
Kūčioms toli gražu ne kiekviena šeimyna paruošdavo 12 valgių. Svarbiausia
būdavo Dievo pyragas kalėdaičiai (plotkos), kūčiukai (parpeliukai), duona, bandelės,
žirniai, pupos, silkės, jos buvo perkamos žydų krautuvėse. Medaus Kūčių stalui
stengdavosi turėti kiekviena šeima. Kūčių dieną šeimyna dažniausiai nevalgydavo
nuo ryto, o vakare prie Kūčių stalo prisivalgydavo labai daug.
Kalėdoms privirdavo mėsos, jei turėdavo – virdavo kumpį ar dešrą ir valgydavo su troškintais kopūstais.
Per Užgavėnes kaimiečiai stengdavosi daug prisivalgyti ir sakydavo, kad
reikia užsigavėti.
Svarbiausias Velykų valgis – kiaušiniai. Dažydavo juos vantų lapais, svogūnų
lukštais, samanomis ir kt. Labai svarbu buvo Velykoms turėti sviesto. Kiaušinius
Velykoms pradėdavo rinkti prieš kelias savaites ir taupydavo (čėdydavo), kad
pakaktų šventei.
Kaimo amatininkai. Pietinėje Taraldžių kaimo dalyje Antanas Čepukonis
(1882–1949) buvo svarbiausias kalvis. Vėliau šį amatą perėmė žentas Aloyzas
Mažylis (1919–1997). Jam talkino šeimos nariai.
Kitas Taraldžių kaimo kalvis buvo Vincas Dagys (1895–1983). Jis buvo ne
tik visų galų meistras, bet ir puikus aludaris. Per vestuves (veselias) ar kitomis
progomis jis pats svečiams pilstydavo alų. V. Dagys dirbo staliaus darbus, gamino statines (bačkas), kubilus, puskubilius (rėčkas), žemus su ąsomis kubiliukus
(ušėtkus) ir kt. Jis turėjo pasidaręs vėjo malūną, pastatytą ant kalno ir uždėtą ant
pavažų – prireikus buvo pasukamas pagal vėjo kryptį. V. Dagys buvo apdovanotas Žemės ūkio rūmų I laipsnio pagyrimo lapu už „išstatytą Užpalių žemės ūkio ir
pramonės parodoje akėčias – ravėtuvą 1934 m. rugsėjo mėn. 9 d.“ Prie kelio jis buvo
pasistatęs jaują linams apdoroti.
V. Dagio motina Ona Dagienė (1862–1945) pynė puikius krepšius iš šiaudų. Kartais tie krepšiai būdavo padažyti įvairiomis spalvomis, o į vidų būdavo
įsiuvamas pamušalas, kad ilgiau tarnautų. Krepšiai buvo skirti išeigai – eiti į
bažnyčią ar į svečius. O. Dagienė verdavo iš šiaudų sodus vestuvėms, ir jie buvo
puikiausi visame kaime. Savo amato ji išmokė giminaitę Čepukonytę.
Ne tik žvejys, bet ir veltinių (vailokų) vėlimo meistras Taraldžių kaime buvo
Vaclovas Matiukas.
Kaip pasakojo Stanislovas Zovė, jo senelis Adomas Mikulionis kaime darydavo karstus (grabus), be to, mokėjo dirbti kitus staliaus darbus.
Juozas Zobarskas (1906–1985) dirbo įvairius staliaus darbus, vadovavo užtvankos prie malūno statybai apie 1951 m. Vėliau staliaus darbus dirbo Bronius
Mažylis ir kt.
Batsiuvio amatą puikiai išmanė Antanas Čepukonis, Antanas Mažylis ir kiti.
Antanas Andriuškevičius iš baloje augančių žolių mokėjo pinti dideles pintines (karzinkas) grūdams ir kitiems maisto produktams laikyti.
Kaimo siuvėjos ir siuvėjai (kriaučkos ir kriaučiai) buvo Emilija Merkienė (And
riuškevičiūtė), Damutė Junokaitė, Ona Andriuškevičiūtė, Antanas Janonis, Kazys
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Šukys, vėliau Elena Bimbienė (Čepukonytė), Zosė Vainickienė (Andriuškevičiūtė),
Stanislovas Zovė, Marijona Kuitienė ir kiti.
Transportas. Keliai. Pagrindinė susisiekimo priemonė kaime buvo arkliai.
Kaimo žmonės turėjo ne tik kasdieninius darbams skirtus vežimus bei pakinktus,
bet ir išeiginius. Į bažnyčią ar į svečius dažniausiai žiemą važiuodavo važiais, o
vasarą lengvais gražiais vežimais su lingynėmis (lineikomis). Šventiniai pakinktai:
balnelis su žalvarinėmis kilpomis, odinės kamanos su žalvariniais žąslais, pavalkai
iš odos su žalvarinėmis kilputėmis, prie kurių kartais buvo pritvirtinami skambaliukai. Vadelės dažniausiai būdavo odinės. Važiuodami važiu ar lineika, žmonės
dažnai užsiklodavo gūnią (storą vilnonį išsiuvinėtą audinį), kad šilčiau būtų ir
išeiginiai rūbai neapdulkėtų. Arkliai prieš važiuojant į bažnyčią ar svečius buvo
iššukuojami specialiomis šukomis. Kasdieniniame gyvenime, prie darbų arklius
kinkydavo į vežėčias, kinkymui naudojo medinį lanką, odos kamanas, pavalkus
iš medžio, odos ir veltinio, iš linų nuvytas vadeles. Pavalkus prie ienų tvirtindavo ievomis, padarytomis iš natūralios odos. Arkliui vesti prie kamanų pririšdavo
pavadį. Prie ienų ir priekinių ratų pritvirtindavo metalinę atasiją, kad vežimas
nesimėtytų į šalis. Šienui vežti naudojo praplatintą vežimą – koras. Korų šonai
Į vežėčias pakinkytu
arkliu važiuoja
A. Mikulionis ir
A. Žyla.
Apie 1950 m.
Iš A. Mikulionio
albumo

Į koras pakinkytu
arkliu važiuoja
Lionius Mikulionis.
Apie 1960 m.
Iš L. Mikulionio
albumo
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Važiuoja į važį
pakinkytu arkliu.
Iš VBA

buvo vadinami drungomis. Žiemos metu naudojo paprastas roges, o šienui ar
šiaudams vežti – praplatintas (lentomis apkaltas) roges.
Taraldžių kaimo gyventojai, kurie gyveno Salagalyjê, su Salų bažnytkaimiu
ar Rimšioniÿ kaimu vasarą susisiekdavo valtimis, o žiemą – ledu.
Palei Ilgºs upelį ūlyčios viduriu driekėsi kaimo kelias. Jį tvarkė kaimo gyventojai – prie kurios kelio atkarpos kas gyveno. Kaip minėta, pro kaimo kapines
ėjo reikšmingas kelias Užpåliai–Rygâ. Juo buvo galima nuvykti į Salâs, Panemunºlį
ir t. t., važiuojant į kitą pusę – Kunigiškiùs, pasukus į Šetekšnõs upės pusę – į
Gudónis, Vaitk¿nus, Sv¸dasus ir t. t. Pasukus per Pùnkiškių balas ir persikėlus
per Šetekšnos upę galima pasiekti Kùpiškio rajono Punkiškių kaimą, Adomýnės
bažnytkaimį, Šimónis ir t. t. Taraldžių kaimo viduriu ir dabar eina kelias, jungiantis Verksnioniÿ ir Gudoniÿ kaimus. Tarpukariu šį kelią valdžios nurodymu
tvarkė kaimo gyventojai ir vadino jį vieškeliu. Ties Pivoriūno pušynėliu kelias
dažnai būdavo apsemtas vandens, todėl, kaip pasakojo vyresni žmonės, tą apie
100 metrų kelio atkarpą valdžia išskirstė žmonėms, kad ją sutvarkytų. O kiek
ten su arkliais privežta akmenų, žvyro, žemių! Klojo net žabus, kad nors kurį
laiką ten nebetyvuliuotų vanduo ir būtų galima pervažiuoti. Iškasus griovį, kelias tapo išvažiuojamas visais metų laikais. Apie 1957–1958 metus buvo taisoma
pietinė kelio atkarpa. Kad būtų arčiau, su arkliais vežė žvyrą nuo Kapų kalno,
kol pasirodė žmonių kaulai, nes ten seniau būta kapinių. Tada valdžia uždraudė
iš ten vežti žvyrą.
Naujåsodės ir Taraldžių kaimus jungė tiltas, buvęs prie malūno. Jis – medinis,
po juo buvo užtvanka vandens lygiui reguliuoti. Svarbus tiltas jungė Taraldžių
ir Punkiškių kaimus, nes daugelis kaimo vaikų lankė Punkiškių pradžios mokyklą, minėtame kaime pirmiau nei Taraldžiuose atsirado pieninė, kai kas lankėsi
Adomynės bažnyčioje ir t. t. Vadinosi jis Punkiškių tiltu.
Tiltas per Maleišą tarpukariu buvo medinis, vėliau supuvo ir žmonės per
upę pereidavo lieptu, o su arkliniais vežimais nusileisdavo nuožulniu upės šlaitu
ir pervažiuodavo per upę, nes ji buvo negili. Kol žmonės gyveno abiejose Ilgės
upės pusėse, įvairiausių lieptų dėl patogesnio susiekimo būta daug. Lieptai buvo
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ties Tebeliškio, Mulvino, Šukių, Janonio sodybomis. Per Maleišą lieptai buvo ties
Bimbų, Mažylių sodybomis.
Veterinarija. Medicina. Tarpukariu kaimo veterinaras (gyvulių daktaras)
buvo Pranas Tumonis.
Kaimo gyventojai pas gydytoją važiuodavo su arkliu į Kamajus arba į Svėdasus. Ligonį į miestelį veždavo, o jei ligonis buvo silpnas, atsiveždavo gydytoją
arkliu į namus pas ligonį. Netolimame Davainiškio kaime ligonius apžiūrėdavo felčeris Ruželė. Už ligonio apžiūrėjimą ar gydymą reikėjo mokėti nemažus
pinigus.
Šeimos gyvenimo papročiai. Gimtuvės. Seniau moterys dažniausiai gimdydavo namuose. Prie gimdymo paprastai kviesdavo pribuvėją (bobutę) iš Verksnionių kaimo Kostę Šeinauskienę, iš Taraldžių – Andriuškevičienę (Kupriaus žmoną),
Oną Kuitienę.
Krikštynos. Krikšto tėvais (kūmais) rinkdavo katalikus, kad krikštavaikį mokytų doro, katalikiško gyvenimo. Kūmai nupirkdavo krikšto drabužėlius berniukui
ir krikšto suknelę mergaitei. Berniuko drabužėlius puošdavo mėlynais kaspinais, o
mergaitės – rausvais. Kūmai ant krikštynų vaišių stalo padėdavo pyrago ar kitokio maisto. Jei vaiko tėvai numiršta, krikštatėviai turi užauginti krikštavaikį kaip
savo vaiką. Vardus dažniausiai rinkdavo tokius pačius, kaip ir tėvų ar senelių,
ar giminaičių, ar net krikštatėvių, todėl kaime su tokiomis pačiomis pavardėmis
ir vardais buvo daug žmonių.
Pirmoji komunija. Pirmajai komunijai vaikus ruošdavo, t. y. mokydavo
poterių, šeimos nariai, katalikiško gyvenimo tiesų eidavo mokytis pas kunigą.
Piršlybos ir vestuvės. Kaimo jaunimas susipažindavo vakaruškose, vakarėliuose, kai būdavo rengiami vaidinimai, taip pat per kermošius, kai jaunimas

Po Pirmosios Komunijos prie Salų bažnyčios. Apie 1947 m. Iš VBA
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rinkdavosi bažnyčios šventoriuje, per šeimų šventes. Merginos laisvesniu nuo
darbų metu dažniausiai žiemą ruošdavo sau kraitį: ausdavo audinius, siuvinėdavo staltieses ir t. t. Dažniausiai mergina paruošdavo dvi skrynias audinių bei
rūbų. Vieną storų – vilnonių ir drobinių (pašukinių) rūbų, o kitą – plonų drobių,
rankšluosčių, staltiesių. Jei ištekėjusi mergina nesunaudodavo atsivežtinio kraičio,
tai dalį palikdavo dukterų kraičiui.
Būti piršliu būsimasis jaunikis paprašydavo šnekesnį kaimo žmogų ar kaimyną ir važiuodavo pirštis pas merginą, kurią buvo nusižiūrėjęs. Merginos šeima
piršlį ir jaunikį dažniausiai vaišindavo arbata, kartais piršlys, matydamas, kad
būsimi jaunieji susitars, iš kišenės ištraukdavo pusbutelį naminės. Neretai būdavo taip, kad abi pusės nesutaria dėl pasogos ir išsiskiria. Buvo sakoma: „Žiūrėk
žmogaus, o ne pinigų“, „Ar karvę deri, ar žmoną imi?“ Tačiau senais laikais pasoga
buvo labai svarbi. Būdavo, kad mergina ar dėl turto, ar dėl kitų priežasčių atsisakydavo tekėti, tai vyras jai sakydavo: „Tu būk ir supūk, kad nėjai už manęs.“ Kai
būsimi jaunieji susitaria dėl pasogos, tada tariasi dėl vestuvių (veselių), bažnyčioj
paduoda užsakus. Dažniausiai užsakai paduodami prieš Užgavėnes (Ažugavas).
Kunigas tris sekmadienius skelbia užsakus, t. y. kas ir kada ketina susituokti.
Užsakai skelbiami po mišių. Kai būna paduoti užsakai, jaunoji ar su tėvu, ar su
broliu važiuoja apsižiūrėti į jaunikio pusę, susitaria, kur ir kaip veselios. Dažniausiai vestuvės vykdavo abiejose pusėse. Toks jaunosios apsilankymas pas jaunikį
apsižiūrėti buvo vadinamas pražvalgos.
Vestuvės prasidėdavo sekmadienį. Pabroliai, pamergės, piršliai iš vyro
pusės važiuodavo į jaunosios pusę, o iš ten jaunieji, svotai su visa kompanija
vykdavo į bažnyčią susituokti (vinčiavotis). Jaunuosius palaimindavo tėvai. Vestuvininkai (veselninkai) važiuodavo išpuoštais arkliais: žiemą su važiais, vasarą su
lineikomis. Arklių pakinktai buvo šventiniai, dažniausiai su skambaliukais, kurie
bėgant arkliams garsiai skambėdavo. Grįždama iš bažnyčios, kompanija turėdavo
pervažiuoti užtvaras (bromus) ir išsipirkti kelią. Bromai buvo daromi ant kelio iš
suremtų berželių ar eglučių, papuoštų gėlėmis ar spalvotais popieriais. Prie bromo grodavo muzikantas, buvo sveikinami jaunavedžiai, jie ir jų palyda vaišinami
duona ir druska bei stipresnio gėrimo taurele (čierkele). Kompanija, išpirkdama
kelią, ant stalo dėdavo saldainių, pyrago ir vieną kitą pusbutelį stipresnio gėrimo, dažniausiai naminio. Taip veselninkai pervažiuodavo keletą bromų. Prie namų
jaunuosius ir palydą prie bromo pasitikdavo tėvai ir svečiai. Jaunosios namuose
reikėdavo išsipirkti sodą, kabantį virš svečių stalo. Sodą būdavo užsėdę netikri
jaunieji, t. y. persirengėliai, ir jų palyda. Tikroji veselninkų kompanija dėdavo ant
stalo savo vaišių: saldainių, pyrago, degtinės ir taip išpirkdavo stalą su sodu.
Sodas – tai virš stalo pakabinta maža eglutė, arba iš šiaudų padaryta puošmena,
apkabinėta riestainiais (baronkomis, kringeliais), daržovėmis, saldainiais. Sode būdavo
pakabintas daržininkas (agrodnykas) – iš ko nors padarytas mažas žmogeliukas.
Vestuvių šventės dalyviai linksmindavosi jaunosios pusėje: šokdavo, dainuodavo,
vaišindavosi. Ypatingų vaišių seniau nebūdavo. Pasakojo, kad būdavo ir tokių
vaišių veselninkams: prišutina puodą kopūstų, dar kokios mėsos ar lašinių prie
kopūstų. O jeigu dar pyrago būdavo! Žodžiu, veselninkai linksmindavosi pagal
kišenę, kaip kuris vargingesnis ar turtingesnis įstengdavo.
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Jono Beneržino ir Kaziūnės Mikulionytės
iš Gudonių k. vestuvės. 1947 08.
Iš A. Mikulionio albumo

Jaunosios vainikėlį degindavo
pirmos dienos vakare. Vestuvių antros
dienos pavakarę jaunieji, piršliai, svotai
ir pajauniai su pamergėmis važiuodavo į jaunikio pusę, ten vaišindavosi,
linksmindavosi. Vėlesniais laikais „kardavo“ piršlį.
Jeigu jaunikis eina užkuriomis,
t. y. po vestuvių apsigyvena jaunosios
namuose, tada pirmą vestuvių dieną
veselioja pas jaunikį, o antrąją – pas
jaunąją.
Seniau irgi būdavo veselių „iš
reikalo“. Pasakojama, kad apsukresnis
vargingesnis bernas suvedžioja turtingą
mergą, kad gautų daugiau pasogos.
Tokių atvejų būta ir Taraldžių kaime:
vienas batsiuvys (šaučius) siuvo batus
turtingoj šeimoj ir ,,prisisiuvo“. Žodžiu,
į žmonas paėmė turtingo ūkininko dukterį ,,iš reikalo“.

Broniaus Mažylio ir Janinos Mikulionytės
vestuvės. 1949 m. Iš A. Mikulionio albumo
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Juliaus Mažylio ir Aldonos Daukaitės vestuvės. 1960 01 24. Iš A. Mikulionio albumo

Pagal naujas tradicijas 1975 metais auksines
vestuves šventė Taraldžių kaimo gyventojai Uršulė ir
Napalys Žylos.
Palydos į kariuomenę. Per palydas į kariuomenę būdavo žmonių suėjimas – dažniausiai artimųjų
draugų ir šeimos narių bei kaimynų. Vėlesniais laikais
į sovietinę armiją jaunuolius išlydėdavo didelis būrys
kaimo jaunimo.
Laidotuvių papročiai. Taraldžių kaimas buvo
didelis, todėl dažniausiai į laidotuves kviesdavo tik
pusę kaimo gyventojų. Pasiligojusį, seną šeimos narį
slaugydavo artimieji. Testamentus dėl mažo žmonių
raštingumo rašydavo tik kai kurie pasiligoję žmonės.
Testamentą surašydavo mokyti kaimo ar aplinkinių
kaimų žmonės, dažniausiai mokytojai, testamentą liu- Jaunieji Julius ir Aldona
dydavo artimesni kaimynai. Mirusįjį laidodavo išeigi- Mažyliai. Iš A. Mikulionio
niais (bažnytiniais) drabužiais. Mirus jaunai merginai albumo
siūdavo baltus drabužius, rūtomis puošdavo karstą.
Stanislovas Zovė pasakojo, kad jo senelis Adomas Mikulionis Taraldžių
kaime darydavo karstus (grabus). Būdamas senas, turėjo pasilikęs savo darytą
karstą sau, tačiau kai ateidavo pas jį kaimiečiai ir prašydavo laidotuvėms karsto,
jis savąjį parduodavo ir vėl darydavo sau. Atsitiko taip, kad kai pats mirė, karstą
jam reikėjo pirkti iš kitur. Kaime karstus taip pat dirbo Čepukonis.
Bene svarbiausias kaimo giedotojas (kantorius) buvo Juozapas Žyla
(gim. 1876 m.), nes atmintinai mokėjo labai daug giesmių. Taip pat giedodavo
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O. Mikulionytės laidotuvės. Prie Salų bažnyčios. Prie karsto metaliniai vainikai. 1961 m.
Iš A. Mikulionio albumo

Kazio Vilio laidotuvės. 1971 m. Iš A. Mikulionio albumo
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Jonas ir Antanina Mikulioniai, Pakapės Jonas Šukys, Antanas Mikulionis, Jonas
Čepukonis, seserys Motiejūnaitės ir kiti. Laidotuvėse (pagrabuose) kaimo kantoriai
giedodavo iš giesmynų (kantičkų).
Sakydavo, kad garbingiau artimuosius laidoti parapijos kapinėse – Salose,
todėl nemažai Taraldžių kaimo žmonių palaidota Salų kapinių kairėje pusėje.
Mirusįjį laidodavo dažniausiai šeimos kape, statydavo medinius kryžius, vėliau
betoninius kryžius-paminklus, o dar vėliau – akmeninius.
Apie 1960 m. šeimos nariai mirusiajam padėdavo vainiką. Tuo metu vainikai
buvo metaliniai. Iki XX a. 7-ojo dešimtmečio laidotuvėse nebuvo nei gėlių, nei
vainikų, tik būdavo nešamos bažnytinės gedulo vėliavos ir kryžius.
K. Beneržinienė pasakojo apie Taraldžių kaimo gyventojos Verutės Šukytės laidotuves. Verutė priklausė pavasarininkų organizacijai. Ji mirė tesulaukusi
22 metų. Kai ją laidojo, du arkliai traukė vežimą su karstu, o kaimo merginos
ėjo prie vežimo ir nešė ąžuolo vainiką. Ją laidojo Salų parapijos kapinėse. Nuo
Salų kelio laidotuvių procesiją su bažnytinėmis vėliavomis pasitiko Salų pavasarininkai ir palydėjo į kapines savo organizacijos narę. Velionės brolis Aleksys
Šukys, dėkodamas už velionės pagerbimą, padovanojo pavasarininkėms po nosinę.
Kaip buvo minėta, į laidotuves (pagrabus) žmonės buvo kviečiami. Maistą
ruošdavo samdyta šeimininkė (gaspadinė).
Praėjus metams po laidotuvių būdavo rengiamas metinis mirusiojo paminėjimas. Užpirkdavo mišias, labiau pasiturintys gyventojai kviesdavo gimines,
kaimynus, giedodavo. Apie 1970–1980 m. po metinių kitą dieną darydavo balių,
kuriuo baigdavosi gedulas už mirusįjį. Kai kurie kaimo gyventojai per metines
tik užpirkdavo mišias. Paminklus kapinėse statydavo irgi ne visi.
Kaimynų tarpusavio santykiai. Talkos. Tarpukario laikotarpiu kaimynai
tarpusavyje gerai sugyvendavo, padėdavo vienas kitam ūkio darbuose.
Į talkas dažniausiai susirinkdavo artimiausi kaimynai arba mažiau pasiturintys kaimo žmonės, kurie turėdavo pasiskolinę pinigų ir per talką atidirbdavo
už paskolintus pinigus. Pinigų žmonės skolindavosi iš artimesnių giminaičių arba
iš kaimynų.
Kraštiečių suėjimai. 2006 m. vasarą iš visų Lietuvos kampelių į pirmąjį
kraštiečių suėjimą rinkosi Taraldžių kaimo žmonės. Jų susirinko apie 120. Kraštiečius linksmino Kalvių kaimo kapela ir Verksnionių kaimo merginos. Smagu
buvo susitikti ir pabendrauti nesimačius daugelį metų. Šv. mišios atlaikytos Salų
bažnyčioje, artimųjų kapus kraštiečiai aplankė Salų bei Taraldžių kapinėse.
2011 m. kraštiečiai rinkosi prie paminklinio akmens, skirto nykstančiam
Taraldžių kaimui atminti. Paminklinį akmenį atidengė Milda Mikulionytė ir
vienintelis likęs senbuvis kaimo gyventojas Algis Kemeklis, pašventino Kamajų
parapijos klebonas Andrius Šukys. Skambant dainoms kraštiečiai pasodino liepaitę
ir ąžuoliuką. Paminklinės lentos ir kryžiaus gaminimo darbus savo asmeninėmis
lėšomis finansavo Milda Mikulionytė. Prisiminimais kraštiečiai dalijosi Verksnionių
kaimo bendruomenės namuose.
Kaimo dabartis. Melioracija bei kitos gyvenimo sąlygos labai pakeitė Taraldžių kaimą. Kur pažvelgsi – laukai, laukai ir vos kelios trobos... Prie Dviragio
ežero seniau vadintame Salagalyje, o dabar – Dviragio pusiasalyje yra įsikūrusios
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Pirmasis iš Taraldžių kaimo kilusių kraštiečių susitikimas. Prie Verksnionių kaimo bendruomenės
namų. 2006 m. Andriaus Šeinausko nuotr.

Antrasis iš Taraldžių kaimo kilusių kraštiečių susitikimas. Ką tik atidengtas akmuo Taraldžių
kaimui įamžinti. 2011 m. Indrės Zolubaitės nuotr.
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Prie paminklinio akmens Taraldžių kaimo istoriją

Kalba kraštiečių abiejų susitikimų

pasakoja Danutė Spulienė (Dagytė). 2011 m.

organizatorė Gražina Matukienė

I. Zolubaitės nuotr.

(Mikulionytė). 2011 m. I. Zolubaitės nuotr.

dvi kaimo turizmo sodybos. Tai Dviragio pusiasalio sodyba ir Brazylija. Kaimo pie
tinėje dalyje prie Jaros–Šetekšnos upės yra architekto Petro Devižio sodyba, į
vakarus – garsiojo Taraldžių kaimo malūno griuvėsiai. Toks dabar mano gimtasis
kaimas – Taraldžiai. Man jis visada mielas ir savas, juk gimtinė mums tik viena.
Mylėkim savo gimtinę. Mylėkim žolę, paukštį, saulę, dangų. Mylėkim prisiminimus, praeitį ir dabartį. Mylėkim savo krašto istoriją, mylėkim žmones, kurie
padeda jos nepamiršti.
Nuoširdi padėka mieliems žmonėms, kurie papasakojo apie Taraldžių kaimo
praeitį:
Kazimierai Beneržinienei (Mikulionytei) (1914–2005),
Janinai Mažylienei (Mikulionytei) (gim. 1928),
Antanui Mikulioniui (1910–1993),
Marytei Šeinauskienei (Gykytei) (1928–2009),
Aleksiui Šukiui (1912–2000),
Teofilei Tumienei (Bimbaitei) (1931–2016),
Aldonai Tumonytei (1926–2004),
Zosei Vainickienei (Andriuškevičiūtei) (1928–2006),
Stanislovui Zovei (1931–2015)
ir kitiems – nuoširdžiai ačiū.
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Davainiškio kaimas ir jo žmonės
Aloyzas Bagdonavičius, Stanislovas Gavėnas

Dava¤niškio kaimo vardo nerandame tarp 1857 metais Salÿ dvarui priklausiusių ir istoriniuose šaltiniuose minimų kaimų ir viensėdijų. Tai tik dėl to, jog tokio
kaimo ir nebuvo. Šioje vietoje plytėjo bevardė Salų dvarui priklausanti, miškais ir
krūmais apaugusi vietovė. Kadangi ji buvo prie ežero, todėl buvo patogu žvejoti.
Čia neužklysdavo nei caro žandarai, nei dvaro prievaizdai.
Pasakojama, kad čia įniko žvejoti iš Kamajų žydelis, vardu Niškis. Jis žuvį
parduodavo Kamajuose, jam padėdavo žmona Sara. Jis surentė nedidelį namelį
netoli ežero, ant kalniuko. Žuvininkyste vertėsi daugelį metų, kol susirgo džiova
ir mirė. Namelis liko tuščias.
Po kurio laiko ar tai iš Gùdijos, ar iš Ukraínos atsikėlė pusamžis lietuviškai
kalbantis žmogus. Jo pravardė buvo keista – Pravasagerdulis, aistringas medžiotojas
ir žvejys. Žmonės nelabai priprato prie jo pavardės. Paklausti vienas kito, kur
buvo, žmonės sakydavę: „Na, pas tą, kur ne Niškis, bet Niškio troboje gyvena.“ Taip
jam ir prigijo Neniškio pravardė. Net vaikai buvo užrašyti Neniškio pavardėmis.
Antrasis būsimo kaimo gyventojas atsirado gerokai vėliau. Į Salų dvarą
iš Svėdasų carinės raštinės duoklės ir mokesčių rinkti buvo atsiųstas barzdotas
Lietuvos rusas sentikis (starovieras) Ivanas Pagoda ar Pajoda. Žmonės pavarde jo
beveik nevadino.
Kai jis ateidavo pas žmones, pirmas jo žodis būdavęs davãi (duok) duoklę
arba tiesiog davai. Pamatę jį žmonės sakydavę: „Davai aina.“ Dar vėliau žmonės

Dviragio ežero vaizdas nuo Švalkūno kalno
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Davainiškio kaimo išeiviai su šeimomis prie Salų bažnyčios. 2009 05 23. Iš autorių albumo

jam prisiuvę Davainio pravardę. Už nesąžiningumą žandarai jį išmetę iš pareigų.
Bet jis liko čia gyventi ir įsikūrė prie ežero.
Pasakojama, kad Ivanas lyg tai nusigyveno ir išsakėlė gyventi kitur, o jo
sodyba buvo nupirkta ir įkurtas dvarelis.
Atsiradus daugiau gyventojų ta vietovė pavadinta vieno pirmųjų gyventojų
pravarde – Davainiškiu.
Remiantis 1919 m. birželio 20 d. įstatymu dėl kariškių aprūpinimo žeme, Rokiškio apskrities Kamajų valsčiaus Davainiškio dvaro žemės paimtos valstybės žinion.
Pagal Žemės reformos įstatymo 70 str. ir Žemės reformos valdybos 1926 m.
balandžio mėn. nutarimą Nr. 2511, paskelbtą Vyriausybės žinių 1926 m. Nr. 236,
išparceliuotas Davainiškio dvaras pavadintas Davainiškio kaimu.
Didžioji dalis šio kaimo žemės buvo skirta Lietuvos savanoriams. Kita dalis – bežemiams. Žmonės su entuziazmu pradėjo kurti sodybas, ūkininkauti. Ne
visiems puikiai sekėsi, todėl vieni žemę pardavė, kiti nuomojo, treti pasidalijo
tarp šeimos narių. Taip kaime atsirado naujų veidų, kurie pritapo prie anksčiau
įsikūrusių. Žmonės džiaugėsi žeme, apdirbdavo kiekvieną pėdą. Gražėjo sodybos.
Šlapias žemes sausino kasdami griovius. Susitaupę pinigų pradėjo pirkti tuo metu
populiarėjančią žemės darbus lengvinančią techniką.
Kaimą smarkiai pakeitė Antrasis pasaulinis karas. Pasitraukdami vokiečiai
sudegino J. Markelio, P. Poškos, J. Žylos, A. Gavėno, A. Barono ir J. Venslovo
sodybas. Degė ir gretimi Naujåsodės kaimo vienkiemiai. Po karo žmonės kūrėsi
iš naujo, stengėsi, vieni kitiems padėdami gydė karo padarytas žaizdas.
1949–1950 m. žemė iš žmonių buvo atimta. Asmeniniam naudojimui palikta
tik 60 arų. Prasidėjo kolūkių kūrimas.
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Davainiškio kaimo išeiviai su vyskupu Juozu Tunaičiu (iš kairės): Vaida, Ignas Bagdonavičiai,
Džiugelytė, Džiugelis, Valė, Inga, Justas, Laima, Violeta, Paulius Bagdonavičiai, vyskupas
Juozas Tunaitis, Latvėnienė, Kazimieras, Egidijus, Aloyzas, Edvinas Bagdonavičiai, Latvėnienės
dukra, Stepas Bagdonas, Janina ir Antanas Bagdonavičiai, Aldona Dulkytė, Evaldas, Jolita
Bagdonavičiai. 2009 05 23

Žmonės labai gailėjo atimto turto. Vykstant melioracijai jie išsikėlė kas kur.
Paskutinė iš kaimo 1979 m. kovo mėn. išsikėlė Prano ir Pranciškos Kepalų šeima.
Po nepriklausomybės atkūrimo Davainiškio kaime savo žemę dirba P. ir
P. Kepalų dukra mokytoja Zita Jančienė su vyru Alfonsu Jančiu ir Aleksandros
ir Mykolo Bagdonavičių anūkai Evaldas ir Vytautas. Ant kalniuko netoli ežero
kuriasi Salų keramiko Igorio Kavalevskio sodyba. Tai naujai atgimstančio Davainiškio kaimo pirmas vienkiemis. Geros sėkmės Jums, pone Igori!
2009 m. gegužės mėn. buvę davainiškėnai susirinko Salų dvare. Pasidalijo
prisiminimais, pasimeldė už išėjusius anapilin, aplankė gimtąsias kaimo vietas.
Pirmoji daina, prie vaišių stalo užtraukta brolių Aloyzo ir Jono Poškų ir visų
kitų, buvo Už gimtinės klonius. Visi kalbėjusieji pabrėžė, kad jie, gimę šiame kaime, buvo su juo suaugę šaknimis ir šakomis. Jų atmintyje išliko trumpaamžis
kaimas – mielas ir gražus. Stanislovas Gavėnas perskaitė savo kūrybos eilėraštį
Gimtasis kaime, kur dingai?
Ir dabar kaimo žmonės didžiuojasi Jo Ekscelencija a. a. vyskupu Juozu
Tunaičiu, kilusiu iš gimtojo Davainiškio kaimo. Jis savyje sukaupė visų kaimo
širdžių katalikiškąją dvasią, išmintį ir Dviragio gelmių tyrumą.
Kūrusieji kaimą žmonės išėjo anapilin, jų artimieji išsibarstė po Lietuvą.
Labai dėkojame visiems papasakojusiems atsiminimus apie Davainiškio kaimo
žmonių likimus.
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Saliečiai švenčia vyskupo Juozo Tunaičio kunigavimo jubiliejų. Iš autorių albumo

Jonas Vainauskas, kilęs iš Kupiškio r. Vaduvÿ kaimo, gavo žemės Davainiškio kaime kaip savanoris. Gautą žemę iš karto pasikeitė su savo kaimo gyventoju
Jonu Venslovu. Vedė Marijoną Steniulytę. Taip Jonas ir Marijona Venslovai tapo
Davainiškio kaimo gyventojais. Kadangi Jonas Venslovas mėgo žvejoti ir medžioti,
todėl jis ir susidomėjo žemės sklypu prie ežero. Jis nusimanė apie gyvulininkystę
ir mielai padėdavo kaimynams, kai susirgdavo jų gyvuliai arba kitais atvejais.
Jonas ir Marijona susilaukė dukros ir dviejų sūnų.
Dukra Janina, gimusi 1929 m., mokėsi Rokiškio gimnazijoje, dirbo Salų
žemės ūkio mokykloje sekretore. Vėliau ištekėjo už veterinarijos gydytojo Donato Martinonio nuo Panemùnio. Po to išsikėlė gyventi į Pånevėžį. Mirė 2012 m.,
palaidota Panevėžio kapinėse.
Vyresnysis sūnus Vytautas, gimęs 1930 m., baigė veterinarijos ir medicinos
mokslus. Dirbo Klaipėdoje, Vilniuje. 1982 m. rastas nužudytas savo bute. Palaidotas Salų kapinėse prie savo tėvų. Jauniausias sūnus Broniukas, nesulaukęs net
metukų, mirė 1945 m.
Antanas Kisielius kaip Lietuvos kariuomenės karininkas gavo žemės Davainiškio kaime. Tarnybą turėjo Kaune. Gautą žemę nuomojo. 1939 ar 1940 m.
pavasarį žemę pardavė Petrui Džiugeliui. Žemės pardavimo dokumentai nebuvo
sudaryti (manoma, kad nespėjo). 1940 m. vasarą ryšiai su Antanu Kisieliumi nutrūko.
Petras Džiugelis gimė 1887 m. netoli Duõkiškio Nečioniÿ kaime. Turėjo 80 ha
žemės prie Panevėžio. Vedė Adelę Buivydaitę iš Vaduvų kaimo. 1940 m. Sovietų
Sąjungai okupavus Lietuvą, vengdama persekiojimo ir tremties, šeima pasitraukė
į Rokiškio r. Davainiškio kaimą, netoli Salų. Petras ir Adelė išaugino 5 vaikus.
Vyriausias sūnus Vytautas gimė 1923 m. Kauno meno mokykloje baigė skulptūrą
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Davainiškėnai ir giminės į paskutinę kelionę palydi Joną Venslovą. Iš kairės: sūnus Vytautas,
žmona Marijona, duktė Janina
Petras ir Adelė
Džiugeliai. 1957 m.

ir tapybą, kartu mokėsi konservatorijoje. Karo metais dirbo Svėdasų mokykloje
mokytoju. 1944 m. išėjo partizanauti. 1945 m. žuvo, palaidotas Duokiškio kapinėse.
Sūnus Vladas gimė 1927 m. Baigė dabartinį Kauno technologijos universitetą,
Kelių statybos fakultetą. Dirbo ir gyveno Kaune.
Sūnus Jonas, gimęs 1935 m., baigė tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją.
Įgijo agronomo specialybę. Baigė aspirantūrą Maskvoje. Dirbo Salų žemės ūkio
technikumo mokomajame ūkyje ekonomistu. Vėliau – kolūkio pirmininku, Rokiškio žemės ūkio valdybos viršininku, Vîevio paukštyno direktoriaus pavaduotoju.
Išaugino dukrą. Dabar gyvena Elektr¸nuose.
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Dukra Eugenija Džiugelytė gimė
1931 m. Baigė Kauno medicinos mokyklą. Įgijo akušerės specialybę. Dirbo ligoninėse. Gyveno Palangoje, mirė
2012 m.
Dukra Elena, gimusi 1935 m., baigė Bùivydiškių Žemės ūkio technikumą. Įgijo agronomės specialybę. Dirbo
Kùpiškio r. Žalgirio kolūkyje agronome.
Gyvena Kupiškio r. Kandr¸nų kaime.
Senieji Džiugeliai palaidoti Duokiškio kapinėse prie žuvusio sūnaus
Vytauto.
Teresė Jugelionienė žemės Davainiškio kaime gavo mirus broliui
savanoriui. Vėliau žemę padovanojo
dukrai Marijonai Jurgelionytei, gimusiai 1895 m. Marijona buvo kilusi nuo
Panemunºlio iš Tindžiùlių kaimo. Ji
ištekėjo už Juozo Tunaičio, gimusio
1897 m., kilusio iš Žióbiškio parapijos
Davainiškio kaimo. Juozas buvo kaimo
giesmininkas. Giedodavo ne tik savo, Vyskupas Juozas Tunaitis su kaimynu
bet ir aplinkinių kaimų mirusiųjų lai- Aloyzu Bagdonavičiumi gimtojo kaimo laukuose.
dotuvėse. Niekada neimdavo atlygio 2005 05 23. Iš A. Bagdonavičiaus albumo
už giedojimą. Visada sakydavo, kad iš
šermenų (pagrabų) ūkio nepakelsi. Darydavo mirusiems karstus ir meistraudavo
įvairius rakandus. Tunaičiai slėpdavo kaimynų Džiugelių šeimą nuo persekiojimo.
Juozas su Marijona susilaukė 3 vaikų. 1928 m. gimė vyriausias sūnus Juozas.
Jis baigė Rokiškio gimnaziją aukso medaliu. 1954 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo keliose Lietuvos parapijose, o nuo 1968 m. Vilniaus Šv. Mikalojaus
bažnyčioje. 1991 m. įšventintas vyskupu, 1992 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupo
generaliniu vikaru. Mirė 2012 m. Tai buvo labai nuoširdus žmogus. Noriai bendravo su gimtojo kaimo žmonėmis. Jis buvo vadinamas „šviesiu kunigu“. Jis galėjo
praleisti pietus ar vakarienę, tačiau nė vienam nėra pasakęs: „Ateikite rytoj.“
1931 m. Juozui ir Marijai Tunaičiams gimė sūnus Petras. Jis baigė Salų
žemės ūkio mokyklą. Dirbo Jõniškio rajone zootechniku. Mirė 1995 m. Palaidotas
Kriukÿ kapinėse.
Duktė Aurelija gimė 1933 m. Gyveno su tėvais Davainiškio kaime. 1961 m.
ištekėjo už Alekso Bimbos ir iki 1986 m. gyveno Taraµdžių kaime. Vėliau persikėlė
gyventi į Kãlvių kaimą.
1934 m. dar labai jauna mirė Marijona Tunaitienė, palikusi 3 mažus vaikus. Tada našlys Juozas vedė Veroniką Tūskaitę iš Neviìrių kaimo, kuri 1937 m.
pagimdė sūnų Antaną. Jis baigė Svėdasÿ vidurinę mokyklą, po to – Antålieptės
žemės ūkio technikumą. Įgijo zootechniko specialybę, dirbo kolūkyje zootechniku,
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Aurelija Bimbienė (Tunaitytė) su vyru Aleksu Bimba švenčia auksines vestuves. Greta jubiliatės
stovi brolis vyskupas J. Tunaitis. 2011 m. Iš A. Bagdonavičiaus albumo

partinės organizacijos sekretoriumi. Mirė 2008 m., palaidotas Aleksandravºlės kapinėse. Veronika Tunaitienė mirė irgi jauna, palikdama sūnų Antaną dar mažą.
Tada Juozas Tunaitis vedė antros žmonos seserį Konstanciją. Jiems gimė sūnus
Albinas. 1947 m. jis baigė tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją. Įgijo agronomo
specialybę. Dirbo Salų tarybiniame ūkyje-technikume
vyr. agronomu, vėliau – ūkyje prie Pãndėlio.
Jonas Švalkūnas tarnavo caro kariuomenėje.
Ten susipažino su Eleonora Narkute, karinio dalinio
karininko tarnaite. Rusijoje jie susituokė. Prasidėjus
1917 m. revoliucijai Jonas ir Eleonora grįžo į Lietuvą,
Robliÿ kaimą. Dalijant Davainiškio dvarą gavo 12 ha
žemės Eleonoros vardu ir apsigyveno Davainiškio
kaime. Užaugino 5 vaikus. Duktė Ona ištekėjo ir apsigyveno Anykščių r. Kunigíškių kaime. Mirė jauna
palikusi mažą sūnų. Palaidota Salų kapinėse.
Sūnus Alfonsas buvo geras stalius. Savame ir
kaimyniniuose kaimuose dirbo įvairius staliaus darbus.
1945 m. vėlų rudenį grįžtantį namo net dar nesutemus
jį nušovė rusų kareivis, net nepaprašęs dokumentų.
Palaidotas Salų kapinėse.
Duktė Marijona ištekėjo už Salagirio eigulio
Čepuko. Senatvėje nusipirko namą Rokiškyje ir gy- Alfonsas Švalkūnas, 1945 m.
žuvęs nuo rusų kareivio kulkos
veno iki mirties.
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Kazimiera ir Marijona
Švalkūnaitės prie
Marijonos vyro
Čepuko kapo

Sūnus Albinas buvo siuvėjas. Karo metu išvažiavo pas dėdę į Kauną ir
ten apsigyveno.
Duktė Kazimiera ištekėjo už Latvėno. Apsigyveno Kamajuose. Ji ir papasakojo apie šeimą. Šių 5 vaikų tėvas Jonas Švalkūnas žuvo, kai krito sija (balkis),
ardant pastatą 1922 metais. Tuomet duktė Kazimiera buvo dar lopšyje. Palaidotas
Salų kapinėse. Jono našlę Eleonorą vedė jo brolis Juozas.
Juozas su Eleonora susilaukė 4 vaikų. Du berniukai mirė maži. Sūnus Vytautas liko gyventi su tėvais. Mirus tėvams ir melioruojant kaimo laukus Vytautas
su šeima išvažiavo gyventi į Klaipėdą, ten mirė ir palaidotas.
Sūnus Leonas vedė Genovaitę Starkutę iš Krýlių kaimo. Gyveno Kamajuose,
Panevėžyje, kuriame mirė ir palaidotas.
Jonas Vėbra (1862–1943) paveldėjo tėvų žemę netoli Kamajų, Gintýnių
kaime. 1907 m. jo rugių lauke buvo rastas negyvas caro žandaras. Šeimininkas
Jonas Vėbra caro valdžios apkaltintas nužudymu ir nuteistas ištremti į Sibirą
pėsčiomis (patapu), konfiskuojant visą turtą. Jį užstojo Rokiškio grafas, todėl liko
neištremtas, bet turto neatgavo. Kaimynai dovanojo arklį ir vežimą. Su trimis
mažais vaikais ir žmona Juozapota Baronaite (1880–1937) jis išvažiavo nuomoti
Tarnåvos dvaro šalia Jūžintÿ pusininko sąlygomis. 1919 m., dalijant Dava¤niškio
dvarą, Jonas Vėbra, kaip bežemis, gavo žemės. Jo sūnus Juozas Vėbra (1901–1994),
kaip Lietuvos savanoris, taip pat gavo žemės Davainiškio kaime. Tėvas ir sūnus
gautą žemę padovanojo dukrai ir seseriai Aleksandrai Augulienei-Bagdonavičienei (1885–1963). Aleksandros pirmasis vyras buvo Pranciškus Augulis. Jis mirė
1927 m., palaidotas Kamajų kapinėse. Iš pirmos santuokos Aleksandra turėjo du
sūnus.
Juozas Augulis (gim. 1919 m.) baigė Marijampolės mokytojų seminariją.
Dirbo Alytujê, Kamajºliuose, Kamajuosê. Už talkininkavimą partizanams buvo
įkalintas 25 metams, dirbo Karagãndos anglies kasyklose. Grįžo 1956 m. Dirbo
miškininku. Mirė 1982 m., palaidotas Skiemoniÿ kapinėse.
Sūnus Jonas Augulis (1921–1985) dirbo motinos ūkyje, po to kolūkyje. Vedė
Bronę Kepalaitę. Susilaukė 2 dukterų. Palaidotas Salų kapinėse.
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Prie Aleksandros
Bagdonavičienės
(Augulienės,
Vėbraitės) karsto
vaikai ir vyras
Mykolas
Bagdonavičius.
1963 m.

1928 m. našlė Aleksandra Augulienė ištekėjo už Mykolo Bagdonavičiaus.
Užaugino penkis vaikus. Vyriausioji duktė Danutė (gim. 1930 m.) baigė Kauno
medicinos mokyklą, įgijo akušerės specialybę. Visą gyvenimą dirbo akušere.
Sūnus Antanas (gim. 1931 m.) iš Davainiškio kaimo 1975 m. persikėlė gyventi
į Salų gyvenvietę. Dirbo ūkyje vairuotoju. Vedė Janiną Jurgelionytę iš Guči¿nų ir
susilaukė 2 sūnų – Evaldo ir Egidijaus. Mirė 2013 m., palaidotas Salų kapinėse.
Sūnus Steponas (gim. 1933 m.) baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.
Įgijo neurologo specialybę. Dirbo įvairiose Vilniaus ligoninėse. Labai domėjosi ir
tebesidomi fotografija ir bitininkyste. Vedė vilnietę Danutę Pupeikytę, susilaukė
3 sūnų – Giedriaus, Sauliaus ir Mariaus.
Sūnus Aloyzas (gim. 1934 m.) Salų žemės ūkio technikume įgijo agronomo
specialybę. Vėliau baigė tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją. Didžiąją gyvenimo dalį pragyveno gimtosiose Salose ir dirbo pedagoginį darbą. Vedė Valeriją
Buckutę nuo Panemunėlio, su ja susilaukė 3 sūnų – Justo, Pauliaus ir Vytauto.
Jaunėlė duktė Teresė (gim. 1938 m.) tuometiniame Kauno medicinos institute įgijo farmacininkės specialybę. Dirbo Elektr¸nuose, Vîevyje, Vilniuje. Gyvena
Vilniuje. Ištekėjo už inžinieriaus Egidijaus Dulinsko ir užaugino sūnų Rytį.
Senieji Aleksandra ir Mykolas Bagdonavičiai palaidoti Salų kapinėse prie tėvų.
Balys Gobė kilęs nuo Užpålių, žemę Davainiškio kaime gavo kaip Lietuvos
savanoris. Vedė apie 1933 m. Jis dažnai kalbėdavo, kad nori gauti žmoną su
ilgom kasom ir didele krūtine. Taip ir buvo. Davainiškio kaime ūkininkavo tik
iki 1939 m., nes žemę perdavė A. Bagdonavičienei. Išvyko į tėviškę prie Užpalių.
Mykolas Gradeckas, kilęs nuo Obìlių, buvo bežemis. Vedė Anastaziją Pavilonytę. Žemę nuomojo Rokiškio ir Anykščių rajonuose. Paskutinė nuomojimo vieta
buvo prie Svėdasÿ, Kraštÿ dvare. Vėliau gyveno Davainiškio kaime buvusiuose
Gobės namuose, pirktuose sūnėno žmonos. Dirbo buvusią Gobės žemę už padėjimą naujajam savininkui svarbiausiuose darbuose. Mykolas ir Anastazija buvo
garbingo amžiaus, todėl ūkį tvarkė sūnus Stasys, gimęs 1919 metais.
Stasys 1950 m. vedė Janiną Didžgalvytę, gimusią 1924 m., iš Vaitk¿nų kaimo. 1958 ar 1959 m. šeima nusipirko Salų kaime Ruželės namus ir čia gyveno.
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Stasys ir Janina augino 4 vaikus. 1951 m. gimė sūnus Juozas. Atlikdamas
karinę tarnybą baigė jūreivystės mokyklą. Dirbdamas baigė tuometinę Lietuvos
žemės ūkio akademiją ir įgijo agronomo specialybę. Dabar gyvena Svėdasuose.
Dirba UAB Anykščių Vosinta.
Sūnus Petras gimė 1955 m. Baigė Salų žemės ūkio technikumą. Vėliau
tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo agronomo specialybę gyvena
ir dirba Rokiškyje. Žmona – mokytoja.
Dukra Regina gimė 1957 metais. Baigė Šiaulių medicinos mokyklą. Gyvena
ir dirba Vilniuje.
Dukra Alė gimė 1962 m. Baigė Vilniaus technologijos technikumą, dirba
pagal specialybę Vilniuje.
1963 m., apsinuodijusi azoto oksidu, keturių vaikų mama Janina Gradeckienė
mirė. Tada Stasys vedė kaimynę iš Naujåsodės kaimo Albiną Gavėnaitę. Stasys ir
Albina užaugino visus 4 vaikus iš jo pirmos santuokos. Nusipirko namą Salose.
Kaimo žmonės Albiną laikė gera pamote. Gradeckai palaidoti Salų kapinėse.
Viktoras Senvaitis su žmona Anele Davainiškio kaiman atsikėlė į Pajedos
namus apie 1940 m.
Jie turėjo du sūnus. Vyriausias sūnus mirė Pirmojo pasaulinio karo metais,
šeimai grįžtant iš Latvijos į Lietuvą, traukinyje vaikelis mirė. Traukinio palydovai neleido lavonėlio parsivežti traukiniu, todėl teko palikti pakeliui. Vieta, kur
palaidotas, nežinoma.
Antrasis sūnus žuvo užaugęs, Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Žuvimo
aplinkybės ir vieta nežinomos. Tėvai jo laukė grįžtant ir po karo, tačiau veltui.
Jokios žinios nesulaukė iki mirties. Tai buvo tylūs, žiauraus likimo prislėgti
žmonės. Nedaug bendravo, bet palaikė gerus santykius su kaimynais. Pasenusius
Viktorą ir Anelę globojo Prano ir Pranciškos Kepalų šeima. Mirusius palaidojo
Salų kapinėse. Jų kapus prižiūri Kepalų dukra Zita.
Jonas Pajeda žemės gavo kaip Lietuvos savanoris, ūkininkavo iki 1940 m.
vasaros. Okupavus Lietuvą pasitraukė iš šio krašto. Nuo to laiko apie jį niekas
nieko nežino.
Jonas Šaučiūnas, kilęs iš Guči¿nų kaimo, žemės sklypą Davainiškio kaime
gavo kaip Lietuvos savanoris. Vedė Veroniką Balaišytę iš gimtojo kaimo. 1925 m.
jie susilaukė sūnaus Jono. Savanoris Jonas mirė apie 1925 m. ir palaidotas Salų
kapinėse. Sūnus mirė 1967 m.
Kazimieras Kepalas gimė 1880 m. Užùsienių kaime. Buvo paimtas į caro
kariuomenę. Prancūzijoje pateko į nelaisvę. Vedė Veroniką Šaučiūnienę. Vertėsi
žemdirbyste. Laisvalaikiu darydavo statines, skobdavo geldas. Veronika su antru
vyru Kazimieru Kepalu susilaukė trijų vaikų.
Dukra Bronė, gimusi 1926 m., ištekėjo už gimtajame kaime gyvenančio Jono
Augulio. Jonui ir Bronei gimė dvi dukros: Vanda – 1950 m., Rimutė – 1958 m.
Vanda ištekėjo už Jono Kaškevičiaus nuo Dusetų. Užaugino sūnų Egidijų Augulį
(1971–2011) ir du sūnus Kaškevičius: Dalių, gimusį 1973 m., ir Laimutį – 1975 m.
Vandos artimieji palaidoti Salų kapinėse.
Rimutė ištekėjo už Petro Vasiliausko. Užaugino sūnų Remigijų Augulį, gimusį 1975 m. Tai buvo paskutinis gyventojas, gimęs Davainiškio kaime. Dukra
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Davainiškėnai
važinėjasi per
Užgavėnes.
Vadelioja Jonas
Šiaučiūnas
(jaunesnysis)

Kazimieras ir
Marijona Kepalai
su anūke Vanda.
1953 m.

Rimutė ir Vanda
Augulytės su teta
Elena Liubiniene
(Kepalaite) ir Janina
Bagdonavičiene.
2009 05 23
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Jūratė Vasiliauskaitė gimė 1990 m. Gyvena Salose su mama, nes P. Vasiliauskas
(1948–1990) mirė ir palaidotas Salų kapinėse.
Sūnus Pranas (1927–1987) vedė Prancišką Kavoliūnaitę (1925–2007). Jiems
1958 m. gimė dukra Zita. Ji įgijo matematikos mokytojo specialybę tuometiniame
Vilniaus pedagoginiame universitete. Išaugino 3 dukras – Ritą Ramanauskaitę iš
pirmos santuokos ir Jurgitą ir Justiną Jančytes iš antros santuokos su Alfonsu Jančiu.
Prano sūnus Albertas, gimęs 1960 m., įgijo agronomo specialybę tuometinėje
Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Gyvena ir dirba Čedasuosê.
Veronika Kepalienė (1893–1929), būdama 36 m., mirė ir palaidota Salų
kapinėse.
Našlys Kazimieras vedė antrą kartą Marijoną Galvonaitę (1900–1959). Susilaukė 4 vaikų. Du sūnūs mirė maži.
Sūnus Jurgis (1932–1990) vedė Eleną Steniulytę (1931–1966). Jiems gimė
dukra Vida, o gimdydama sūnų Saulių 1966 m. Elena mirė, palaidota Naujåsodės
kapinėse. Antrą kartą Jurgis vedė Vandą Rabliauskaitę iš Gučiūnų kaimo. Persikėlė
gyventi į Salas. Abu užaugino vaikus iš Jurgio pirmos santuokos.
Kazimiero ir Marijonos dukra Elena, gimusi 1938 m., ištekėjo už Anzelmo
Liubino. Susilaukė 2 sūnų – Kęstučio ir Valdo. Gyveno ir dirbo Biržìliuose prie
Panevėžio. Dabar Elena gyvena Kalvaríjoje.
Kazys Macijauskas Davainiškio kaime gavo žemės kaip Lietuvos savanoris.
Žemę dirbo neilgai. Apie 1937 m. pardavė Baliui Dulkei.
Balys Dulkė (gim. 1910 m.) kilęs
iš Kupiškio r. Pùnkiškių kaimo. Jo tėvas Jonas Dulkė (1880–1947) ir motina
Teofilė Vygelytė (1884–1957) palaidoti
Salų kapinėse. Pradžioje žemę nuomojo
Pranui Juškai. 1941 m. Balys vedė Zosę
Jokubkaitę (gim. 1913 m.) iš gimtojo
kaimo ir persikėlė gyventi į Davainiškio kaimą. Tai buvo jauni, darbštūs,
tvarkingi žmonės. Apie juos sukosi
kultūrinis kaimo gyvenimas. Gegužės
vakarais vykdavo gegužinės pamaldos.
Ateidavo kaimynai su vaikais. Suaugusieji pabendraudavo, aptardavo kaimo
reikalus. Balys ir Zosė buvo kaimo giesmininkai. Juos kviesdavo ir aplinkiniai
kaimai. Artimai bendravo su Mykolo ir
Aleksandros Bagdonavičių šeima. Kai
pradėjo melioruoti žemę, Balys ir Zosė
Dulkės persikėlė namus į Salų kaimo
gyvenvietę. 1982 m. išvažiavo gyventi
į Panevėžį arčiau vaikų. Balys ir Zosė
užaugino 2 vaikus. Balys mirė 1987 m., Balys ir Zosė Dulkės su dukra Aldona ir
žmona Zosė – 1990 m.
sūnumi Jonu. Apie 1959 m.
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1942 m. gimė sūnus Jonas. Užaugęs dirbo kolūkyje Už taiką vairuotoju, vėliau Panevėžyje. Vedė mokytoją Ireną Šukytę nuo Panemunėlio. Susilaukė 2 sūnų.
Mirė 1998 m. Tėvai ir Jonas palaidoti Panevėžio kapinėse.
1947 m. gimė dukra Aldona. Dabartiniame Šiaulių pedagoginiame universitete 1969 m. įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę, o 1991 m. – logopedės
specialybę. Dirbo Utenoje, Panevėžyje pedagoginį darbą. Gyveno Panevėžyje,
užaugino dukrą Aistę.
Petras Poška iš Guči¿nų kaimo 8 ha žemės pirko iš Jono Baltakio apie
1934–1935 metus. Petras buvo labai ramaus būdo žmogus. Buvo geras stalius. Pats
pasistatė namus. Mokėjo daryti baldus, statines. Vedė Uršulę Balaišytę iš Robliÿ
kaimo. Palaidoti Salų kapinėse.
Petras ir Uršulė išaugino 3 vaikus. Dukra Genė (gim. 1936 m.) Salų žemės
ūkio mokykloje įgijo zootechnikės specialybę. Dirbo ūkiuose pagal specialybę,
vėliau tuometiniame Telšiÿ Masčio fabrike. Po insulto pablogėjus sveikatai, gyveno
globos namuose.
Sūnus Aloyzas (gim. 1939 m.), baigęs Salų septynmetę mokyklą, dirbo
tėvų ūkyje. Iš tėvo išmoko dirbti staliaus darbus. Pasistatė namus Salose. Vedė
Aleksandrą Tumonytę iš Taraµdžių kaimo. Vaikų neturėjo. Dar ir dabar Aloyzas
sumeistrauja dailius muštukus sviestui mušti, slastus sūriams slėgti ir kita. Turi
gerą balsą ir muzikinių gabumų.
1941 m. Petrui ir Uršulei gimė sūnus Jonas. Baigęs Kamajų vidurinę mokyklą
mokėsi Adomýnės bažnyčioje vargonininku. Ilgą laiką dirbo Šimoniÿ bažnyčioje.
Šimonių klebonui išvažiuojant dirbti į Påsvalį, kartu išvažiavo ir Jonas. Dabar ten
gyvena ir vargoninkauja.
Jurgis Markelis, kilęs nuo Duokiškio iš Vaine¤kių kaimo, Davainiškio kaime
nuomojo Riaubos žemę. Jo žmona buvo Emilė Tumaitė iš Kãlvių kaimo. Jurgis
ir Emilė išaugino 2 vaikus – Joną ir Marę. Emilė mirė 1945 m., Jurgis – 1953 m.
Palaidoti Salų kapinėse.
Jonas (gim. 1917 m.), tėvui Jurgiui pasenus, ėmėsi ūkininkavimo. Vedė Juliją
Žilinskaitę (gim. 1926 m.) iš Svėdasÿ parapijos. Jonas ir Julija augino 4 vaikus.
Pirmasis – Vytukas, mirė mažas. Karo metu sudegus namams apsigyveno P. Džiugelio sodyboje. Apie praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigą Markelių
šeima persikėlė į Kamajų miestelį.
Duktė Dalia gimė 1950 m. Dabar gyvena Kamajų girininkijoje. Sūnus Alvydas
(gim. 1953 m.) baigė Salų žemės ūkio technikumą. Dirbo Kamajuose agronomu.
Mirė 2002 m., palaidotas Kamajų kapinėse šalia tėvo, mirusio 1969 m.
1956 m. gimęs Jonas įgijo vairuotojo kvalifikaciją. Gyvena ir ūkininkauja
Kamajuose.
Dukra Regina gimė 1958 m. Ištekėjo už Baratinsko. Gyvena Kamajuose ir
dirba gimnazijos valgykloje.
Emilės ir Jurgio duktė Marytė (gim. 1919 m.) ištekėjo už našlio Juozo Juškos
ir abu užaugino 2 vaikus iš Juozo pirmos santuokos su Elena Žylaite. Marytė ir
Juozas savo vaikų neturėjo.
Juozas Žyla iki 1917 m. gyveno Liepójoje. Pirmojo pasaulinio karo metais
šeima grįžo į Lietuvą. Liepojoje Juozas dirbo kariniame laivyne suvirintoju. Ka998

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

Ledkirčiai iš
Davainiškio kaimo
(iš kairės): Jonas
Šaučiūnas, Juozas
Tunaitis, Pranas
Kepalas, Jonas
Markelis, Antanas
Bagdonavičius,
Mykolas
Bagdonavičius,
Balys Dulkė,
Juozas Juška

dangi jo darbas buvo susijęs su karine paslaptimi, jis buvo sulaikytas. Grįžo tik
po revoliucijos. Dalijant Davainiškio dvarą gavo 16 ha žemės kaip bežemis. Juozas
su žmona Veronika išaugino 4 vaikus.
Dukra Anelija gimė 1903 m. Ištekėjo už Antano Trečioko Davainiškio kaime.
1911 m. gimė sūnus Bronius. Jis perėmė ūkininkavimą iš tėvo. Vėliau žemę
pasidalijo su seseria Elena, ištekėjusia už Juozo Juškos.
Jauniausia dukra Emilė, būdama jauna, išvažiavo į Kauną, tarnavo pas ponus. Grįžo namo prasidėjus karui ir gyveno pas brolį. Vėliau gyveno pas seserį
Aureliją ir ten mirė. Palaidota Šetekšnÿ kapinėse.
Juozo ir Veronikos Žylų sūnus Bronius vedė Oną Janulytę, gimusią 1915 m.
Jie išaugino 5 vaikus. Dukra Ona Laimutė Unikauskienė gimė 1938 m. Gyvena
Ukmergėjê. Duktė Stanislava gimė 1943 m. Dirbo Klaipėdoje, ten ir palaidota.
Dukra Valė gimė 1946 m. Dirbo Klaipėdoje ligoninėje, plaukiojo laive.
Sūnus Juozas (gim. 1949 m.) gyveno ir dirbo Rokiškyje. Mirė 2001 m.,
palaidotas Rokiškio kapinėse. Jauniausia duktė Elena (gim. 1954 m.) gyvena ir
dirba Klaipėdoje.
Pranui Juškai, kilusiam nuo Svėdasų ir nuomojusiam Davainiškio kaime
Balio Dulkės žemę, ūkininkauti padėjo broliai Juozas ir Jurgis. Juozas Juška
(gim. 1915 m.) vedė kaimyno Broniaus Žylos seserį geltonkasę Eleną, gimusią
1918 metais. Elenos tėvas Juozas Žyla savo žemę padalijo sūnui Broniui ir dukrai
Elenai. Taip Elena su Juozu Juška pradėjo ūkininkauti. Susilaukė dviejų sūnų.
1940 m. gimė Rimantas. Vedė Danutę Mikalauskaitę iš Vilu¤nių kaimo. Rimantas
įgijo vairuotojo ir traktorininko kvalifikacijas. Gyveno Kùpiškyje, abu su žmona
mirę, palaidoti Kupiškio kapinėse.
Sūnus Vytautas (gim. 1946 m.) baigė Salų žemės ūkio technikumą, po to
tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją. Įgijo agronomo specialybę ir dirbo
ūkiuose, vėliau Salų kadrų kvalifikacijos kėlimo mokykloje ūkio dalies vedėju.
Juškų šeima iš Davainiškio kaimo persikėlė į Salų gyvenvietę ir įsikūrė naujuose
namuose. Vytautas mirė 2007 m., palaidotas Salų kapinėse.
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Davainiškėnai gimtojo kaimo laukuose (iš kairės): Egidijus, Evaldas, Ignas Bagdonavičiai,
Rimantas Juška su sūnumi Reniumi ir dukra Laima, Alfonsas Jančys, Zita Jančienė (Kepalaitė),
Jurgita ir Justina Jančytės, Alesė Poškienė, Aloyzas ir Jonas Poškos

Elena Juškienė mirė 1947 m. Tai buvo linksma, labai maloni moteris. Paliko
visai mažą Vytuką. Tada Juozas vedė Marytę Markelytę, gimusią 1919 m. Su ja
vaikų neturėjo. Abu užaugino Juozo sūnus. Elena ir Juozas Juškos palaidoti Salų
kapinėse. Juozas mirė 1985 m., Marytė – 1998 m.
Antanas Gavėnas kilęs iš Vaitk¿nų kaimo. Jo tėvas – Jonas Gavėnas, mo
tina – Uršulė Zumbrickaitė. Antanas – vienas iš šešių Jono ir Uršulės Gavėnų
vaikų. Aštuonerių metų Antanukui likimas lėmė paragauti mokslo. Vieną žiemą
jis Salose lankė rusišką mokyklėlę ir išmoko skaityti ir rašyti. Gražaus jo rankos
rašto nesugadino nei dalgio kotas, nei plūgo rankenos.
1916 m. Antanas Gavėnas, būdamas 21 metų, paimamas į carinės Rusijos
kariuomenę. Vieno mūšio metu pateko į vokiečių nelaisvę ir buvo išvežtas į
Vokietiją darbams. Vėliau dirbo vokiečių užimtuose Lenkijos dvaruose. Išmoko
kalbėti lenkiškai ir vokiškai.
Pasibaigus karui, pagal tarptautinius susitarimus buvo keičiamasi belaisviais.
Taip Antanas 1918 m. sugrįžo į Lietuvą pas motiną į Vaitkūnų kaimą. 1919 m.
išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Dvejus metus tarnavo eiliniu husarų pulke
Kaune. 1921 m. karinę tarnybą baigė. Kaip Lietuvos savanoris Davainiškio kaimo
pradžioje gavo 18 ha žemės. Iš jų 4,5 ha buvo miškas. Jame vyravo drebulės,
todėl buvo vadinamas Epušotu. Antanui kurtis padėjo brolis Dominykas. Sunkiai
dirbdami Gavėnai kūrė savo ūkį. 1928 m. vasarą nuskendo brolis Dominykas.
Antanas liko vienas.
1930 m. rudenį jis vedė 28 metų Barborą Venclovaitę nuo Jūžintų. Antano
motinai ne visada patiko energingos Barboros nuomonė, bet marčios prižiūrima
nugyveno per 90 metų.
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Danutė Gavėnaitė su broliais Stanislovu ir Alfonsu prie tėvų kapo

1932 m. Antanas ir Barbora susilaukė pirmagimės dukros Danutės. Ūgtelėjusi
ji buvo gera pagalbininkė motinai ūkio darbuose. Lankė Salų mokyklą. Vėliau
ištekėjo už Vinco Vainicko. Po metų Danutė ir Vincas nusipirko namus Neviìrių
kaime. Sudegus namui nusipirko sodybą Urliÿ kaime ir pasiėmė tėvus pas save.
Jie dabar gyvena su sūnumi Petru. Senieji Gavėnai palaidoti Salų kapinėse.
Antrasis vaikas Stanislovas gimė 1935 m. Kaip jis save apibūdina, buvo
rėksnys ir labai išdykęs. Dažnai gaudavo nuo tėvo diržo, o nuo mamos – „beržinės košės“. Mokėsi Salų ir Kamajų mokyklose. 1954 m. baigė Salų žemės ūkio
technikumą ir įgijo zootechniko specialybę. Pagal paskyrimą dirbo Ba»tkuškio tarybiniame ūkyje vyr. zootechniku. Po 3 mėnesių buvo pašauktas į karinę tarnybą.
Tarnavo Turkmėnijoje, Kuškos mieste. Po armijos į gimtąjį kraštą negrįžo. Dirbo
įvairų darbą pagal specialybę. 1958 m. gruodį vedė Bernadetą Garbaliauskaitę.
Išaugino 3 vaikus: Violetą, Antaną, Odetą. Kasmet storėja Stanislovo eilėraščių ir
prozos rašinėlių aplankalėliai – tai jo mėgstamas darbas.
1940 m. į pasaulį atėjo auksaplaukis Stanislovo brolis Alpukas. Tai jis ilgiausiai išbuvo prie tėvų. Jis daug žiemų ir vasarų atidavė šeimos labui nudirbdamas
visus darbus. Pašauktas atlikti karinės tarnybos papuolė į dalinį Kaliningrådo
srityje. Vėliau tarnavo Lietuvoje, Tauragºs rajone, netoli Skaudvílės. Pasiliko tarnauti liktiniu. Tačiau dalinį paliko. Dirbo įvairų darbą, pasižymėjo darbštumu ir
sąžiningumu. Vedė Reginą Liekytę, susilaukė ir užaugino dukrą Virgutę. Džiaugiasi anūkais ir proanūkiu.
Ketvirtasis Antano ir Barboros Gavėnų sūnus Vytukas gimė 1938 m. Jam
buvo lemta gyventi tik 8 mėnesius.
Barbora Gavėnienė mokėjo užkalbėti rožę. Jai buvo dėkingi daugelis žmonių.
Kad galėtų gydytis namie, ji duodavo rupių ruginių miltų, patrintų tarp savo
rankų. Juos sergantis turėjo barstyti ant žaizdų. Jokio atlygio neimdavo. Gydymo
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paslaptį nusinešė į kapus. Sūnus Stanislovas prisimena, kad tėvas pavasarį Epušote
pririnkdavo nuo kelmų šviečiančių kirmėlaičių. Motina jas trindavo tarp delnų.
Delnai nušvisdavo ryškia mėlyna spalva. Tai darydavo keletą kartų. Po to jos
rankos įgaudavo visiems metams gydomųjų galių.
Antanas Gavėnas buvo drąsus žmogus. Jis išdrįso net vytis ginkluotą rusų
kareivį, nujojantį jo kumelaitę su balnu ir geromis odinėmis kamanomis. Tada net
nepagalvojo, kad jam gresia pavojus. Tačiau rusų karininkas įsakė savo kareiviui
grąžinti arklį Antanui.
Anupras Trečiokas iki 1919 m. žemės reformos nuomojo žemę Salų apylinkėje. Kaip bežemis gavo žemės dalijant Davainiškio dvarą. Šeimoje augo daug
vaikų, todėl gyveno sunkiai. Turėjo skolų, o grąžinti neįstengė. Praskolintas ūkis
su visomis skolomis 1931–1932 m. parduotas Naujåsodės kaimo gyventojui Antanui
Baronui. Po žemės perdavimo Anupro sūnus Antanas (gim. 1905 m.) dar kurį
laiką gyveno Davainiškio kaime. Vedė Aureliją Žylaitę, gimusią 1903 m. Apie
1937–1938 m. Aurelija ir Antanas nusipirko namą Rokiškyje. Čia ilgai neužsibuvę
išnuomojo namą ir išvažiavo prie Jiìzno į Ustrõnės dvarą. Ten kelis metus dirbo
ūkvedžiu. 1940 m. okupavus Lietuvą, grįžo į Rokiškį. Tačiau namą rado sudegusį
ir išvažiavo į Panemunºlio geležinkelio stotį, kur gyveno jo broliai.
Antanas ir Aurelija užaugino 4 vaikus. Palaidoti Šetekšnÿ kapinėse.
Jų sūnus Valdas gimė 1929 m. Vedė Rusijoje. Buvo grįžęs namo. Kiek pabuvęs grįžo pas žmoną ir dingo be žinios.
1933 m. gimė sūnus Petras. Jis mirė 1975 m. ir palaidotas prie tėvo. 1935 m.
Antanui ir Aurelijai Trečiokams gimė duktė Bronė. Ji ištekėjo už Algio Šerepkos.
Dirbo Panemunėlio linų fabrike. Gyveno Panemunėlio geležinkelio stotyje.
Jauniausia dukra Aldona gimė 1936 m. Dirbo Panemunėlio linų fabrike.
Ištekėjo už fabriko buhalterio Petro Zizo, kilusio nuo Panemunėlio. Vėliau Petras
su Aldona persikėlė į Panevėžį. Dirbo Ekrano gamykloje. Aldona, baigusi Kauno
ekonomikos technikumą, dirbo pagal specialybę. A. ir P. Zizai gyvena Kaune.
Davainiškio kaime žemę, 1931–1932 m. pirktą iš Anupro Trečioko, paliko
Antanas Baronas, kuris vedė Oną Vilytę.
Jie išaugino 2 vaikus. Dukra Elena gimė 1922 m. Baigė Salų žemės ūkio
mokyklą. Dirbo tėvų ūkyje, vėliau kolūkyje Už taiką revizijos komisijos pirmininke,
po to Salų apylinkės sekretore. Buvo aktyvi moteris. Persikėlė gyventi į Salas.
Mirė 2001 m., palaidota Salų kapinėse, kaip ir jos tėvai. Elenai senatvėje labai
padėjo P. ir P. Kepalų duktė Zita, jos kaimynė.
Sūnus Bronius (gim. 1923 m.) buvo buhalteris. Paskutinė jo darbovietė karinėje gamykloje Vilniuje. Mirė 2007 m., palaidotas Vilniuje.
Jonas Baltakis gautą žemę Davainiškio kaime pardavė Petrui Poškai iš
Guči¿nų kaimo ir Riaubai iš Neviìrių kaimo. Riauba pats žemės nedirbo, ją
nuomojo Jurgiui Markeliui. Pardavęs žemę, J. Baltakis dirbo Salų žemės ūkio
mokykloje darbininku. Buvo geras mūrininkas, mūrydavo žmonėms krosnis. Po
karo apie 1946 ar 1947 m. išėjo gyventi prie Panemunėlio.
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Prisiminimai apie Davainiškio kaimą
Steponas Bagdonas

Visi mano vaikystės prisiminimai siejasi su Dava¤niškio kaimu: laukai, laukeliai, pievos, svaiginantis šieno aromatas, Dviragio ežero skleidžiamas gaivumas.
Ten buvo moraliai sveika, darni valstiečių bendruomenė. Tvyrojo geraširdiškumo
ir palankumo atmosfera. Žmonės tarpusavyje nesipyko. Jie labai kruopščiai, ūkiškai įdirbdavo žemę. Užsėti laukai buvo gražūs, prižiūrėti – ir jokio užterštumo.
Vasaros tuomet būdavo karštos ir dirbti buvo nelengva. Rugiapjūtės metu mūsų
kaimo vyrai stengėsi visi vienu metu užbaigti kirsti rugius. Tai buvo labai svarbu.
Todėl atsilikusiam padėdavo, nes nuėmus derlių, atvažiuodavo išnuomota kuliamoji mašina, kuriai aptarnauti reikėjo apie dvidešimt žmonių. Todėl vėl dirbo
visi kartu vienoje sodyboje, paskui kitoje, kol iškuldavo visiems. Ir tik tuomet
visi kartu atšvęsdavo pabaigtuves.
Tarpukariu, kai buvau dar vaikas, danguje pasirodė lėktuvas. Jis skrido
taip žemai, kad matėsi pilotas. Padarė ratą virš Dviragio ežero ir nuskrido Kauno
link. Šis įvykis paliko man didelį įspūdį, nes iki to laiko lėktuvo nebuvau matęs.
Davainiškis buvo savanorių kaimas. Savanoris, o vėliau įžymus mūsų šalies
kariškis ir mokslininkas J. Vėbra po kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės gavo
čia iš valstybės 12 ha žemės sklypą ir padovanojo jį savo seseriai Aleksandrai,
kuri tapo mano motina. Mūsų tėvas paėmė skolon pinigų Žemės ūkio banke ir
pirko mūsų kaime dar 12 ha. Taip tėvai gerokai praplėtė savo ūkį.
Nelengvą valstietišką kasdienybę kaime pradžiugindavo vestuvės, krikštynos,
varduvės ir kitos apeigos. Mūsų šeimoje mylimiausioji šventė buvo ramios ir
paslaptingos Kūčios. Tą dieną broliai Antanas, Aloyzas ir aš puošdavom eglutę,
daugiausia saldainiais su gražiausiais popieriukais, mama gamindavo kalėdinius
skanėstus, o kitą dieną prasidėdavo šventinis šurmulys visame kaime.
Salose būdavo Žolinės atlaidai. Po iškilmių bažnyčioje visi giminės susirinkdavo mūsų sodyboje šventės pratęsti ir midaus išgerti. Tėvas turėjo ir bičių,
ir bičiulį, kuris gyveno už ežero Neviìrių kaime.
1940 m. pradžioje tėvas grąžino bankui paskutinę skolos dalį ir labai džiaugėsi, kad skolos nebeturi. Bet ta laimė truko neilgai. Tų metų vasarą Lietuva
buvo aneksuota. Pasikeitė mūsų kaimo žmonių nuotaika, jie bijojo bolševizmo
atėjimo. Iš karto didelių permainų nebuvo. Paskui iš tėvo atėmė nupirktą 12 ha
žemės sklypą. Buvo graudu.
Praėjus metams, prasidėjo karas. Vokietijos kariškius mūsų kaime žmonės
matė vieną kartą, kai jie atvyko paimti grupės atsilikusių rusų kariškių. Tada
vienas vokietis tyčia ar atsitiktinai nušovė vištą. Neatsimenu, ar jie tą vištą pasiėmė. O išvažiuodami paprašė kiaušinių. Tiek juos ir matėm.
O kai frontas pasisuko atgal ir sovietų armija artėjo prie Lietuvos, žmones
vėl apėmė nerimas, nežinia, kur būsi ar visai nebūsi. Sovietinės okupacinės armijos
talkininkai stribai mūsų valsčiuje rodėsi nuolat. Kartą buvau sukrėstas, pamatęs
Kamajų aikštėje paguldytus kelis nužudytus vyrus. Jų batai buvo mėšluoti. Ar tai
buvo partizanai, ar šiaip ūkininkai, kuriuos nužudė stribai, vykdydami genocido
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planą? Tokių atvejų irgi būta. Jeigu žmogus visą laiką miške, argi jo batai gali
būti mėšluoti? Pokario metais partizanų kova su okupantais buvo kasdienybė.
Daug žaliųjų brolių žūdavo. Į jų vietą ateidavo kiti šaunūs nepalaužiamos valios
vyrai. Aš juos mačiau ir jais žavėjausi. Kartą grįžau iš Salų mokyklos namo, o
čia apie dvidešimt ginkluotų vyrų – tai buvo žalieji broliai. Mama ruošė pietus
svečiams. Kaip tada norėjosi būti suaugusiu, o aš buvau tik paauglys. Partizanai
ilsėjosi pas mus tris paras. Iš abiejų namo pusių pastogėje nuolat buvo budėtojai.
Ir vėliau jie dar atsilankydavo mūsų sodyboje.
Kaip ir visoje Lietuvoje, iš Kamajų valsčiaus vežė žmones į Sibirą. Davainiškiui pasisekė. Mūsų kaimą iš vienos pusės supo upelis Ilgė, iš kitos – bevardis
upeliūkštis. Kartą krovininė mašina bandė jį pervažiuoti, bet taip įklimpo, kad
kelias dienas jos negalėjo ištraukti. Tad šis bevardis upeliūkštis savotiškai apsaugojo mūsų kaimą nuo išvežimo į Sibirą. Štai tokie prisiminimai apie gyvenimą
gimtajame kaime.
Vidurinę mokyklą baigiau Kaune. Ne savo valia tarnavau sovietų armijoje,
o grįžęs studijavau mediciną ir tapau gydytoju neurologu.
Mano tikri du broliai gyvena tėviškėje. Kai melioracijos motyvais naikino
Davainiškio kaimą, mūsų vyriausias brolis Antanas žiemą ant labai didelių rogių
pervežė savo namą į Salâs. Kitas brolis Aloyzas daug metų dirbo Panemunºlio
linų fabriko direktoriumi, o išėjęs į pensiją apsigyveno Salose. Jo rūpestis – Salų
dvaro parko, rūmų ir visų pastatų komplekso likimas.
Po melioracijos, septintojo dešimtmečio pradžioje, mūsų kaime liko keli namai, liko ir jo pavadinimas valsčiaus žemėlapyje, bet darni ūkininkų bendruomenė
buvo prarasta. Tuomet Davainiškio išeiviai organizavo pirmą susitikimą. Tokių
sueigų būta ir vėliau. Paskutinį kartą susitikome 2009 m. birželį. Iš visos Lietuvos suvažiavo apie 80 buvusių davainiškėnų. Buvo atvykęs iš Vilniaus vyskupas
Juozas Tunaitis, gimęs ir išaugęs mūsų kaime. Pobūvis vyko Salose, nes mūsų
tėvų sodybų nebėra – liko tik laukai ir šilti gražūs prisiminimai.
Kitoje Dviragio ežero pusėje buvo dar vienas savanorių kaimas – Želmena¤. Jis buvo taip „numelioruotas“, kad dabartiniame valsčiaus žemėlapyje net jo
pavadinimo nėra, o jo teritorija priskirta prie Vaitk¿nų kaimo.
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Naujasodės kaimas
Elena Čypienė (Šeinauskaitė)

Naujåsodės kaimas yra Rokiškio apskrities pakrašty. Nuo Panevėžio
apskrities jį skyrė Šetekšnõs upė. Per
kaimą ėjo antros rūšies kelias, kuris
jungė Salâs su Svėdasa¤s.
Kaimo žemės ribojosi su Salÿ
dvaru ir iš kitos pusės – su Dava¤niškio
dvaru, kuris buvo išdalytas ir virto
kaimu, į Svėdasÿ pusę – Taraµdžių
kaimas. Taraldžių kaimą nuo Naujasodės skyrė Ilgºs upelis, kuris tekėjo iš
Dviragio ežero ir įtekėjo į Maleišõs
upelį Naujasodės kaimo gale.
Seni žmonės pasakojo, kad baudžiavos laikais Taraldžių ir Naujasodės
kaimai buvęs vienas. Dar liko padavimas iš to senojo Taraldžių kaimo apie
raganas Mulvinaites, kurios buvusios
labai gudrios, protingos mergaitės ir
skyrėsi iš kitų, todėl žmonės pradėję Naujasodės kaimavietė. 2012 06 21.
įtarinėti jas raganavimu. Kaime kilus A. Petrašiūno nuotr.
kažkokiai epidemijai, jos buvo suimtos ir teisiamos Salų dvare. Paskutiniam bandymui įmestos į ežerą. Buvo toks
nustatymas – jeigu skęs, tai ne raganos. Bet kadangi jos mokėjo plaukti, išplaukė
į krantą, tada jas sudegino ant dvaro kalnelio prie Šetekšnõs upės. Dar ir dabar
tas kalnelis vadinamas Raganų kalnu.
Panaikinus baudžiavą 1861 m., šį kaimą perskyrė. Kaimo dalį už upelio į
Salų pusę pavadino Naujaūlyčiais, dar ir dabar senieji žmonės vadina tokiu vardu.
Nepriklausomybės metais Naujaūlyčiai buvo pavadinti Naujasode.
Žemė tada kaip ir visoje Lietuvoje buvo rėžiais, tik prieš 1914 m. karą,
vykdant Stolypino reformą, buvo išdalyta sklypais. Valdžia pranešė žmonėms,
kad nustatytą dieną atvyksta viršininkas (nočelnikas), vadinamasis asesorius, kurį
reikia garbingai sutikti. Kaimo gatvėje (ūlyčioj) buvo padaryti vartai (bromas),
sutikti suėjo visas kaimas ir laukė su nerimu, nes vieni norėjo eiti į vienkiemį,
kiti – ne. Atvažiavo ponas keturiais arkliais kinkytoj karietoj ir išlipęs paklausė,
kas nori į vienkiemius keltis. Vieni norėjo, kiti ne, tada liepė rankas kelti. Ir
nubalsavo keltis, nes norinčių buvo daugiau. O nenorintiems – skausmas: viena
moteris (Jovaišienė) puolė asesoriui po kojom ir nualpo.
Tą pačią dieną ir Taraldžiai laukė nerimaudami. Ten moterys net susimušė
prie to pono, bet norinčių daugiau buvo.
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Po to buvo atsiųsti matininkai ir
pradėjo matuoti žemę į vienkiemius.
Kur buvo blogesnė žemė, ten daugiau
davė, kur geresnė - mažiau. Tada žmonės ir pradėjo iš ūlyčios kraustytis – kur
kam buvo skirtas vienkiemis. O tie,
kurie žemę gavo arti namų prie ūlyčios,
tie ir pasiliko vietoje. Tai taip atrodė
Naujasodės kaimas maždaug apie 1932
m., beveik visi jau buvo apsigyvenę
savose vietose.
Naujasodės kaimas buvo garbingas ir kultūringas, nors iš šio kaimo
nebuvo kilusių kokių žymių žmonių,
nei kokių mokslininkų, nei šiaip pasižymėjusiųjų, tik vienas kitas prasilavinęs truputį; visi – paprasti baudžiavos
palikuoniai.
Kaimo jaunimas buvo doras ir
rimtas, nebuvo nei girtuoklių, nei mu- Vietos kalvių darbo kryžius Naujasodės
šeikų, kaip aplinkiniuose kaimuose. Tu- kaimavietėje. 1893(?) m. A. Petrašiūno nuotr.
rėjo savo styginę muziką, tai per šokius 2012 06 21
grodavo Juozas Jovaišas su balalaika,
Emilė Čeponytė gitara ir Balys Matiukas smuiku. Šokius rengdavo tai viename
kieme, tai kitame, o žiemą ten, kieno gryčia didesnė ir kas priima.
Mūsų kaime rengdavo ir vakarus su vaidinimais, paprastai vasarą, kai klojimai būdavo tušti, nes klojimai buvo kaip dabar kultūros namai. Būdavo, klojimą
išpuošia berželiais, vainikais, per klojimo vidurį pristato suolų, gale sukala sceną.
Klojimą rinkdavo senovinį ir didelį, nes senoviniuose klojimuose per vidurį buvo
plūktas molio grendymas, labai tinkamas šokiams. Ant klojimo iškeldavo tautinę

Naujasodės kaimo kapinės. A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21
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Naujasodės kaimo vaidintojai po spektaklio
„Paklydėliai“. 1936 05 17

Naujasodės kaimo merginos tautiniais
drabužiais

vėliavą, pirmieji suolai prie scenos būdavo apdengiami gražiais audiniais, nes ten
sėdėdavo visa Salų ponija – agronomai, mokytojai, klebonas ir šiaip garbingi svečiai.
Vaidindavo savas jaunimas, tik režisierius būdavo Salų žemės ūkio mokyklos
buhalteris, anksčiau buvęs mokytojas Vaičikonis.
Muziką tada samdydavo iš kelių muzikantų ir vadindavo orkestru. Jaunimas
prisikviesdavo svečių, ir šiaip privažiuodavo iš aplinkinių kaimų. Po vaidinimo
iškeldavo suolus ir šokdavo iki paryčių.
Retkarčiais vasarą ruošdavo ir gegužines. Aptveria kur gražią aikštelę,
vidury ant aukšto stiebo iškelia tautinę vėliavą, prie vėliavos stulpo – suolai
muzikantams. Tada muziką samdydavo gerą, dar kartais ir programėlę kokią
surengia, paskui šokiai, žaidimai, ratelio eidavo, visokių dainelių pridainuodavo.
Taip ir gyvenome iki sovietų okupacijos metų, tada ir prasidėjo žmonių
susipriešinimas – vieni už okupantus, kiti – prieš, nors nebuvo didelių išdavysčių,
bet vis tiek be tragedijų neapsiėjo. Taip pradėjo nykti kaimas, ir apie 2000 metus
neliko nė vieno gyventojo iš 35 sodybų Paskutinis – Kepalas – iš kaimo išsikėlė
apie 1985 metus.
Pirmasis vienkiemis prie Taraldžių kaimo buvo Pranciškaus Vilio.
Dešinėje kelio pusėje stovėjo trobesiai, o kairėje buvo žvyrduobės, iš kurių
aplinkinių kaimų žmonės veždavo žvyrą ant kelių. Toliau tęsėsi pievos, per jas
tekėjo Šetekšnõs upė.
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Naujasodės kaimo jaunimas. 1936 06 11

Pranciškus Vilys jau buvo miręs, tai ūkį valdė sūnus Juozapas, o jo brolis
Jurgis buvo išvažiavęs į Ameriką, sesuo Ona buvo ištekėjusi tame pačiame kaime
už Antano Barono, vadinamo Untuku, siuvėjo, nedidelio ūgio vyro. Kita sesuo
Veronika gyveno kartu su broliu Juozu ir motina.
Motina buvo darbšti, bet sunkaus būdo, nelengvai sugyvenama. Žmonių
buvo vadinama Dėdieniute arba Neužganėdinta bobute. Juozapas buvo pamaldus
žmogus, sekmadieniais važiuodavo į bažnyčią, dalyvaudavo procesijoj, turėjo gerą
balsą, giedodavo per laidotuves. Vedė Ruzgų kaimo Mariją Lapienytę. Vaikų nesusilaukė, tai augino žmonos sesers vaikus, labai mylėjo – kaip savo. Nors vaikai
turėjo tėvus, mergaitėms sukrovė kraičius, išleido į gyvenimą.
Vėliau ištekėjo ir sesuo Veronika – kažkur prie Šimoniÿ susirado našlį. Bobutė
gyveno ilgą amžių, senatvėje jau nukalbėdavo, išeidavo iš namų pas kaimynus ir
reikėdavo ieškoti. Skųsdavo marčią ir sūnų, kad blogi, kad ją skriaudžia.
Po karų, mirus bobutei, pradėjo sirgti ir Juozo žmona, po kelių metų mirė,
ir Juozas liko vienas.
Praėjus melioracijai buvo nugriauti trobesiai ir jis išėjo gyventi Panemunºlin
pas augintinę, bet greit atsibodo, tada persikėlė į Salâs pas sesers dukrą Eleną
Baronaitę, ten ir mirė. Palaidotas prie žmonos ir motinos Naujasodės kapinėse.
Kaimynystėje buvo Kazimiero Šeinausko vienkiemis. Anksčiau šis vienkiemis buvo Brazdylių. Apie 1921 metus nupirko Šeinauskas, jis atsikėlė iš Kamajų
valsčiaus, ten turėjo Trakìlių vienkiemį. Jį pardavė ir nusipirko iš Brazdylių, nes
jie pardavė ir pirko kažkur Žemaitijoje.
Šalimais buvo Kastuliuko Vilio vienkiemis. Jų šeimoje augo trys vaikai –
Stasė, Alfonsas ir Aleksas. Kastuliuko žmona buvo Taraldžių Ona Zobarskaitė.
Kastuliukas buvo šykštus (skūpus) žmogus, ir kaimynystėje nebuvo geras, vaikus
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Šeinauskų
gyvenamasis namas
kaimavietėje.
A. Petrašiūno
nuotr. 2012 06 21

auklėjo griežtai, bardavo už kiekvieną nieką. Kartą Stasė papylė grietinę, tai prilupęs ir liepęs laižyti nuo žemės.
Šiaip gyveno gerai, vaikus išmokė. Kastuliukas mirė staiga, 76 metų, palaidotas Naujasodės kapinėse. Duktė Stasė buvo susirgusi stablige, pagijo, bet po
kiek laiko susirgo gripu ir mirė. Mirė ir Aleksas, gyvenęs Vilniuje. Liko Alfonsas,
gyveno kažkur Žemaitijoj, ten parsivežė ir motiną ir palaidojo, kai mirė.
Namų nebėra, tik dar medelis koks likęs.
Buvo dar du Kastuliuko broliai. Vienas – Antanas, kiek prasilavinęs, gyveno
Kaune, dirbo pašte. Juozas buvo išvažiavęs į Ameriką, užsidirbo pinigų ir grįžo.
Nusipirko prie Jūžintÿ namą, vedė, ten ir gyveno.
Už Kastuliuko Vilio buvo jo pusseserės Vilytės žemė. Jos tėvas buvo vadinamas Januko (Jono Vilio), dukra buvo ištekėjusi į Adomynę, po karo jos dukra
su vyru Vainicku pasistatė namus ir gyveno, augino sūnų. Vainickienė pasiligojo.
Vėliau išsiskyrė. Vainickas po melioracijos išvažiavo gyventi į Kamajus.
Tamošiūno namai buvo ūlyčioje, jiems nereikėjo keltis, nes žemė buvo
duota vietoje. Dešinėje kelio pusėje buvo gyvenamasis namas ir kiti trobesiai, o
kairėje – tvartas, labai senas molinis.
Tamošiūnai buvo turtingi ir religingi žmonės. Tėvas jau buvo miręs, gyveno
motina, sūnus Kaziukas ir dukra Ladziutė. Kitas sūnus Joniukas gyveno Kretingojê,
pranciškonų vienuolyne. Jis labai norėjo išsimokslinti kunigu, bet buvo silpnos
sveikatos, negalėjo mokytis, tai metė gimnaziją ir įstojo į vienuolyną, ten išbuvo
visą gyvenimą. Atvažiuodavo kartą per metus su draugu, nes vieno neleisdavo,
atveždavo gražių paveikslėlių ir dalydavo kaimo vaikams.
Kaziukas ir Ladziutė nedraugavo su kaimo jaunimu, jie priklausė pavasarininkams, katalikiškai organizacijai, kurios nariai prisidėjo prie sporto varžybų,
dainų švenčių rengimo, šalpos organizavimo. Tai su tokiais ir draugavo – su
turtingais ir tikinčiaisiais. Kai būdavo atlaidai, visi pasikviesdavo svečių, taip pat
ir jie, bet į kaimo šokius neidavo, kiek pasišokdavo namuose, nors svečiai nebuvo
patenkinti tokia jų tvarka.
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Kazimiero
Tamošiūno klėtis
kaimavietėje.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 06 21

Ladziutė ištekėjo už turtingo dvarininko, seno amerikono, bet gyvenimas
nenusisekė. Kaziukas vedė Stasę Budreikaitę, bet ji irgi nebuvo patenkinta gyvenimu, nes Kaziukas pats bėgo ir ji buvo darbais apkrauta. Augino du sūnus –
Kaziuką ir Fortizijų.
Kolūkio laikais jis išsirūpino atleidimą, tai mažai kolūky dirbo, vertėsi daržininkyste, augino daržoves, turėjo šiltadaržius pasidaręs, važinėdavo po turgus.
Obuolius veždavo į Leningrådą, o daržoves į Rõkiškį, Sv¸dasus.
Vaikus išmokė. Kaziukas, vyresnis, buvo agronomas, dirbo dėstytoju Salų
technikume. O jaunėlis baigė aukštuosius mokslus. Vėliau dar augino ir mokė
sesers Ladziutės dukrą, nes Ladziutė žuvo avarijoje.
Pasistatė naują gražų namą, bet neilgai gyveno. Po melioracijos namą išsivežė į Salas ir apsigyveno Salose, bet susirgo Tamošiūnienė ir mirė ligoninėj. Ir
Kaziukas pradėjo sirginėti, liko vienas. Sūnus, panaikinus technikumą, išsikėlė su
šeima į Vilnių. Jaunesnysis sūnus mirė. Tada Kaziuką pasiėmė anūkas, išsivežė į
Anôkščius, ten jis ir mirė, palaidotas Salų kapinėse prie tėvo ir žmonos. Motina
palaidota Kretingos kapinėse prie dukters Ladziutės.
Taip stovi Salose tuščias namas ir Naujasodėj likę trobesiai, kurie baigiami
išvogti.
Šalia Tamošiūno, kairėje kelio pusėje – Jono Davainio sodyba. Jis liko ūly
čioj, o jo brolis Pranciškus išsikėlė į vienkiemį prie Salų kaimo žemių ribos. Jono
Davainio žmona – Marė Nakutytė iš Kurkliečių kaimo.
Davainiai augino 3 vaikus – Vytautą, Bronę ir Albiną. Davainienė darbavos tik troboj. Pas ją buvo labai švaru ir tvarkinga, šiaip mėgo suėjimus ir labai
domėjosi kitų gyvenimu. Sūnus Vytautas nuo mažens buvo tėvo pavaduotojas,
padėjėjas visuose darbuose. Bronė augo iš mažens lepūnėlė, bet išaugo dora,
darbšti, buvo labai prisirišusi prie motinos.
Albinas, kaip mažasis šeimoje, mokytis nenorėjo, tai pasiliko šeimoj. Tėvas
buvo nelabai stiprios sveikatos, pradėjo sirginėti ir mirė 1944 m. 65 metų amžiaus.
Po kiek laiko Vytautas vedė Liudą Motiejūnaitę ir išėjo pas ją gyventi.
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Albinas pradėjo išgėrinėti, tai namus tvarkė Bronė, nes motina buvo jau
paliegusi, netrukus mirė. Po motinos mirties ir Albinas ėmė sirginėti. Kolūky
kažkas buvo primušęs, vėliau susirgo, ligoninėj ir mirė 1977 m. 47 metų amžiaus.
Bronei irgi darė operaciją, išėmė inkstą, po pusės metų mirė, būdama
52 metų. Visi palaidoti Naujasodės kapinėse.
Prie Davainio dešinėje kelio pusėje buvo Vaičiūnų sodyba. Senovėje buvę
labai turtingi, ir šiais laikais gyveno pasiturinčiai. Tėvas buvo jau miręs, gyveno
motina su dviem suaugusiais vaikais – dukra Dome ir sūnumi Jonu, dar buvo
tėvo sesuo Veronika. Ji buvo nelabai sveika, mažai namuose būdavo, vaikščiodavo
po kaimus, elgetaudavo.
Pas Vaičiūnus gegužės mėnesiais būdavo gegužinės pamaldos (mojava).
Seklyčią išpuošdavo, padarydavo kaip ir altorėlį: pakabindavo paveikslą, kryžių,
uždegdavo žvakes. Maldas skaitydavo Barono Joniukas, jis labai gražiai mokėjo
skaityti. Jo motina buvo pamaldi, todėl ir sūnus buvo doras. Sueidavo daug
žmonių ir vaikų, po skaitytinių maldų giedodavo giesmes.
Vaičiūno sūnus Jonas draugavo su Brone Kuityte, bet jos nevedė, nes buvo
neturtinga, o jam reikėjo pinigų – vienkiemyje statėsi namus. Vedė kamajiškę
E. Diržytę. Sesuo Domė ištekėjo už Sabalio į Vaitk¿nų kaimą Svėdasų parapijoj.
Vaičiūnams išsikėlus į vienkiemį, šioje gryčioje jau nuolat gyveno teta
Veronika, bet jau buvo paliegusi, nebegalėjo vaikščioti. Taip ir pasimirė vieniša.
Šermenys (pagrabas) buvo pas Tamošiūną. Laidojant niekas nėjo vidun, tik duobkasiai paėmė su paklodėm, įkėlė į karstą ir išvežė į kapines, palaidojo Naujasodės
kapinėse. Paskui nugriovė ir namą.
Prie Vaičiūno kitoje kelio pusėje – Staniulio (Steniulio) namai. Šie namai
buvo Vilio, o Vilio dukra Domė (gim. 1894) ištekėjo už Staniulio ir namai tapo
Staniulio. Dar tebegyveno ir senelis su bobute Viliai, bet Vilys jau greit mirė, o
bobutė išgyveno ilgą amžių. Senelis prisimenamas dėl to, kad vilkėdavo veršelio
(teliuko) odos kailinius ir daug pasakodavo apie karus. Bobutė buvo labai darbšti
ir greita, augino dukros vaikus ir nudirbdavo visus darbus, nes Staniulienė buvo
ligota, dažnai sirgdavo. Sugyveno bobutė ir su žentu, nebuvo jokių konfliktų.
Žemės turėjo nedaug, todėl ir trūkumų buvo, bet būdami darbštūs vertėsi
neblogai. Staniuliai augino tris vaikus. Sūnūs – Antanas ir Stasys – buvo jau paaugliai, o dukra Elena (gim. 1931) dar maža. Paaugus vaikams nuomodavo žemės
kitur, buvo apsigyvenę Pùnkiškių kaime, kur nuomojo Vilimo žemę.
Ten sūnus Antanas ir vedė samdinę V. Didžgalvytę, bet po metų jis susirgo džiova ir mirė, o žmona su vaiku grįžo pas savo tėvus. Po to vedė ir Stasys
Gaµsiškių Vileniškytę, nors tėvai labai nenorėjo, bet vėliau nusileido. Kilus karui
sudegė Staniulių namai, neturėjo kur gyventi, tai priėmė Neniškiai. Pas juos ir gyveno, kol pasistatė savo grytelę. Paskiau Stasį paėmė į karą, tai taip ir vargo vieni.
Sugrįžus iš karo Stasiui, pradėjo statytis naują namą, bet žuvo Stasio žmonos
motina ir Stasys su žmona ir vaiku išsikėlė gyventi į Gaµsiškius, į motinos namus.
Liko vieni tėvai ir dukra. Bobutė jau buvo nusenusi ir mirė. Dukra Elena
ištekėjo už Jurgio Kepalo iš Davainiškio kaimo. Netrukus, 1982 m., eidama 88 metus, mirė Domė Staniulienė. Dar kelis metus paauginęs anūkę, 1964 m. 66 metų
amžiaus mirė ir Juozas Staniulis. Ir namai liko Kepalų.
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Nors Elena buvo iš mažens lepūnėlė, bet išaugo darbšti. Kolūkio laikais dirbo
fermoj, gražiai įsirengė namą, kelis metus jų namuose buvo mokykla. Dukrai buvo
8 metai, kai gimė jiems sūnus. Gimdydama Rokiškio ligoninėj Elena mirė 1966 m.
35 metų amžiaus. Sūnų kelis mėnesius augino Elenos draugė Mažeikienė (Dabregaitė).
Vėliau Kepalas vedė ir patys augino vaikus. Po melioracijos išsikėlė į Salas.
Jurgis Kepalas mirė 1990 m. 68 metų amžiaus, palaidotas prie žmonos ir jos tėvų
Naujasodės kapinėse.
Toje pačioje kelio pusėje gyveno Kuitienė su dviem dukrom, o trečioji buvo
išvažiavusi į Argentiną. Ji žemės neturėjo, tik trobelę, kurią buvo nusipirkusi iš
Kastuliuko Vilio, pinigų jai atsiuntė dukra.
Vyresnioji dukra Bronė tarnaudavo pas ūkininkus, o Zosė su motina namuose
uždarbiaudavo – tai verpdavo, tai plunksnas plėšydavo, kaimynams patarnaudavo.
Taip ir gyveno. Turėjo labai gražius balsus, dainuodavo per sueigas, giedodavo
per laidotuves.
Bronė ištekėjo, apsigyveno toli – kažkur prie Kriaunÿ, gyveno vargingai.
Zosė kolūkio laikais turėjo karvę, gyveno geriau. Motinai mirus ištekėjo už atklydėlio iš kitur, vadinamo Rudabarzdžiu. Kiek pagyveno ir išvažiavo į Anykščių
rajoną, nusigriovė ir trobelę.
Dešinėje kelio pusėje buvo Untuko Barono sodyba. Jo žmona buvo Ona
Vilytė, Juozapo sesuo. Žemės mažai turėjo, augino du vaikus – Eleną ir Bronių.
Elena iš mažens buvo vadinama Galiuse, bet vėliau, kai pradėjo lankyti mokyklą,
persivadino tikru vardu.
Untukas buvo siuvėjas ir jaunystėje pirmasis visoje apylinkėje buvo nusipirkęs dviratį ir juo važinėjo. Kiek vėliau, jau vaikams lankant mokyklą, jie
nusipirko namus su žeme Davainiškio kaime iš Trečioko ir išsikėlė iš Naujasodės,
bet namų nepardavė.
Vėliau namus išnuomodavo, todėl ten gyvendavo įvairūs nuomininkai, kelis
metus gyveno stalius Mierkys. Jis dirbdavo gražius baldus, įvairias komodas.
Kitoje kelio pusėje gyveno Marė Baronienė, Untuko brolienė (Dabregos
podukra M. Vilytė). Ji buvo menkos sveikatos, sirgo nuomariu. Našlavo, augino
sūnų Joniuką. Jis buvo geras vaikinas, klausė motinos, per gegužines pamaldas
skaitydavo maldas, dirbdavo visus ūkio darbus.
Joniukui išėjus į kariuomenę, ji gaudavo pašalpą 30 Lt per mėnesį, nes
buvo toks įstatymas – jei vienas vaikas tarnauja kariuomenėje, mokama pašalpa.
Okupavus Lietuvą, Joniukas buvo grįžęs iš kariuomenės. Paskui išvažiavo į karo
mokyklą ir daugiau negrįžo į namus. Motina mirė, namai per karą sudegė.
Po karo Joniukas grįžo į Lietuvą. Buvo kare sužeistas, gyveno Vilniuje,
vedė, užaugino dukrą. Jau dukrai būnant studente, jis staiga mirė.
Šalia Baronienės toje pačioje kelio pusėje – Jono Jovaišos namai, o kitoje
kelio pusėje buvo jo tvartai ir klojimas. Jovaišai gyveno gerai, jų šeimoje augo
4 vaikai – Jurgis, Juozas, Anelė ir Marytė. Jų žemė buvo toliau, nes jie labai
nenorėjo į vienkiemį, tai taip ir vargo. Ten laukuose buvo vėjo malūnas ir vėliau
jau pasistatė tvartą.
Jovaiša buvo mėgėjas žvejys, jis nuolat mirkdavo upėje. Sūnūs buvo labai
nagingi, todėl įsitaisė vėjo malūną, maldavo sau, dar kartais ir kaimynams sumal1012
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davo. Buvo dailidės, darydavo komodas ir kitus daiktus. Juozas buvo smalsus,
viskuo domėjosi, buvo plataus akiračio žmogus. Vėliau jis vedė Karoliną Jovaišaitę,
išsikėlė pas ją gyventi.
Anelė buvo siuvėja, namuose mažai dirbdavo, viską padarydavo Marytė,
nes motina buvo ligota, turėjo sąnarių ligą, negalėjo vaikščioti, užeidavo skausmai,
tai reikėdavo jai kojas masažuoti.
Tėvas Jovaiša mirė skausmuose 1935 m. 71 metų, buvo kojos trombozė.
Sūnus Jurgis darbavosi po namus ir laukus, buvo nevedęs.
Marytė irgi pasiligojo ir mirė 37 metų nuo vėžio. Po Marytės mirties motina
Marijona pagyvenusi kelerius metus susirgo gripu ir 1949 m. 73 metų amžiaus mirė.
Jurgis pasiligojo jau būdamas pensininkas ir mirė 1975 m. 75 metų amžiaus.
Liko Anelė. Po kiek laiko sugrįžo pas ją ir Juozas, nes jo žmona buvo mirusi, o
jis buvo ligotas. Gyveno abu, bet nelabai sutiko, nes abu buvo ligoti. Juozui buvo
kojų trombozė, jis nebegalėjo kentėti, nebuvo kam prižiūri, tai jis paskirstė savo turtą
pažįstamiems ir 1983 m. 84 metų amžiaus nusinuodijo. Palaidotas atskirai nuo šeimos.
Anelė tada išvažiavo gyventi pas savo pusseserę ir sulaukusi 95 metų 1998 m.
mirė. Palaidota Naujasodės kapinėse.
Dešinėje kelio pusėje ant kalnelio buvo Dabregų sodyba. Anksčiau čia buvo
Vilio namai. Viliui mirus, Vilienė ištekėjo už Dabregos iš Duokiškio parapijos,
taip ir tapo Dabregų namai. Jie augino dvi podukras, penkias dukras ir sūnų.
Podukros ištekėjo tame pačiame kaime už Baronų, viena už Justino Barono, kita
už Untuko brolio (vardo nežinau).
Sūnus Jonas ir dukra Kostė gyveno su tėvais, o dvi dukros buvo išvažiavusios į Argentiną. Viena dukra gyveno ir dirbo Kaune, o jauniausia ėjo mokslus,
buvo dailininkė, bet vėliau įstojo į vienuolyną.
Vėliau sūnus vedė ir atsiskyrė nuo tėvų, pasistatė namus vienkiemyje, o
dukra liko su tėvais kaime. Tėvams mirus, dukra irgi paliko namus, išėjo į vienuolyną, nes buvo labai tikinti šeima.
Taip namai liko tušti. Vokiečių okupacijos metais buvo apgyvendintos kelios
rusų šeimos.
Sūnus Jonas buvo vedęs iš Svėdasų parapijos L. Jančytę, augino 3 vaikus, bet
žmona pasiligojo ir mirė palikusi mažus vaikus. Tada Dabrega vedė iš Duokiškio
parapijos E. Palskytę, kuri ir užaugino vaikus, pamotė nebuvo bloga, augino ir
mylėjo anūkus. Vyrui mirus, liko viena, nes sūnus išsikėlė į gyvenvietę.
Kelio kairėje pusėje Tadaušo Matiuko namai. Tadaušas iki Rusijos revoliucijos gyveno Peterburge, po karo grįžo į tėviškę, pasidalijo su broliu žemę.
Brolis Kostas Matiukas išsikėlė į vienkiemį, o Tadaušas liko ūlyčioj. Buvo ir sesuo
Barbora, jaunystėje buvusi gražuolė.
Tadaušas vedė iš Adomynės parapijos Daukaitę ir labai gražiai gyveno. Vaikų
jie neturėjo, žemės nedirbo patys, išnuomodavo, laikė arklį, karves ir kt. Turėjo
pasisamdę tarnaitę, kuriai irgi buvo lengva pas juos gyventi. Važinėdavo abu po
atlaidus, pas juos irgi užsukdavo giminės. Kai kalėdodavo (kalendravodavo) parapijos
kunigas, visuomet pas juos pietaudavo. Vienu žodžiu, gyveno lengvai ir kultūringai.
Sesuo Barbora, kai Tadaušas vedė, negyveno prie brolio, bet išsikėlė į klėtelę. Klėtelė buvo nedidelė, nebuvo nė krosnies, valgyti ji virdavo ant trikojo, tik
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langas buvo padarytas kaip trobos – didelis. Toje klėtelėje pragyveno iki senatvės.
Kai mirė brolienė ir pasiligojo brolis, tada ji persikėlė pas jį ir, kai brolis mirė, ji
irgi baigė gyvenimą tuose namuose. Po jos mirties namai atiteko Tadaušo brolio
vaikams. Po melioracijos vaikai išsikėlė į Šetekšnõs gyvenvietę ir namus nugriovė.
Prie Tadaušo Matiuko dešinėje kelio pusėje buvo Čeponių namai. Gyveno
du broliai. Vyriausias buvo vedęs, jo žmona buvo skapiškėnė. Augino dvi dukras.
Kitas brolis Kostas (?) buvo nevedęs, nes buvo ligotas, drebėjo. Ligą buvo
gavęs iš jaudulio. Kai vedė vyresnis brolis, tėvai atidavė Kostui dalią pinigais, nes
nenorėjo žemės skaldyti. Pinigus jis pasidėjo į banką ir per karus pinigai žuvo.
Jis labai sielojosi ir susirgo, bet brolis buvo geras, tai pragyveno pas jį.
Čeponys gyveno gerai, dukros buvo gražios, ypač vyriausia Liuda, turėjo
gražius balsus. Giedodavo bažnyčios chore ir šiaip dainuodavo, kai kaime ruošdavo
vakarus. Jaunesnioji Emilė skambino styginiais instrumentais. Abi labai gerbtos kai lankydavosi parapijos klebonas, visada pas juos pietaudavo.
Ištekėjo abi už brolių Neniškių iš Užùsienio kaimo. Vyresnioji išėjo į tą
kaimą pas vyresnį brolį, o kitas brolis atėjo į Naujasodės kaimą pas Emilę, ir
tapo šie namai Neniškių namai.
Neniškiai užaugino dvi dukras. Viena baigė mokslus ir gyvena Vilniuje, o
antroji ištekėjo už Taraldžių kaimo Fabijono Mikulionio ir gyveno kaime prie tėvų.
Melioracijai praėjus išsikėlė į Salų gyvenvietę ir ten gyveno. Jų sodyboje
liko tik akmeninis kryžius.
Emilė mirė dar gyvendama savo sodyboj 1973 m., o Neniškis jau gyvenvietėje – 1990 m., palaidoti Naujasodės kapinėse.
Šalia Čeponių sodybos buvo dar Tamošiūnų trobos, bet jie, pardavę žemę,
trobas išsikėlė į Salų kaimą.
Sovietmečiu kitoje kelio pusėje toje sodyboje buvo pasistačiusios namus
Palskytės – Elenos Dabregienės (Palskytės) seserys. Bet ilgai negyveno, buvo
silpnos sveikatos, Marytė ir Ona pasimirė 1973 m., o kitos išsikėlė į gyvenvietę.
Šalia Palskyčių buvo Konstantino Vilio namai, sena sodyba. Jis buvo vadinamas Konstantu (nes buvo daug Vilių). Jo žmona buvo Brazdilytė, turėjo tris
dukras – Galiusę, Bronę ir Marytę. Konstantas buvo apsiskaitęs žmogus, laikėsi
kairiųjų pažiūrų, mėgo knygas ir politiką, prie ūkio nebuvo labai linkęs, todėl
mergaitės dirbdavo daug vyriškų darbų. Galiusė ištekėjo už našlio iš Svėdasų
parapijos Daujõčių kaimo, o jauniausia Marytė – už nebejauno Salų pieninėje
dirbusio buhalterio. Motinai labai nepatiko, kad senas, prašė ir kunigo, kad netuoktų (neduotų šliūbo), bet vis tiek ištekėjo. Gyveno gerai, jis dirbo buhalteriu ir
dar dėstė žemės ūkio mokykloje muziką, buvo išsilavinęs žmogus. Vėliau vidurinioji Bronė ištekėjo už J. Didžgalvio iš Vaitk¿nų kaimo, ir nuo to laiko tapo
Didžgalvio namai.
Didžgalviai augino dukrą Dalytę, kuri, baigusi mokslus, gyvena Vilniuje.
Viliai mirė dar anūkei mažai tebesant. Vėliau pasiligojo ir Bronė, ir jos vyras. Jau
dukrai dirbant pirma pasimirė Bronė. Tėvą dukra dar buvo išsivežusi į Vilnių,
bet jis greit pasimirė. Palaidoti Naujasodės kapinėse.
Kitoje kelio pusėje gyveno Kostanto brolis Jonas Vilys. Jo vienkiemis buvo
toliau nuo kelio. Žmona buvo Motiejūnaitė iš Naujasodės kaimo. Jų šeimoje buvo
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keturi vaikai – Vladas, Stasys, Stefa ir Elena. Gyveno vidutiniškai. Vilys nebuvo
didelis stropuolis prie darbų, o Vilienė buvo labai darbšti, greita – ir savo dirbo,
ir kitur, kad sudurtų galą su galu. Žemė jų nebuvo labai derlinga, todėl trūkumų
būdavo. Vyriausias sūnus Vladas išsimokė pienininku, tada jau šiek tiek padėdavo
tėvams, bet kai vedė, turėjo savo šeimą, savo bėdų.
Stasys sovietams užėjus buvo komjaunuolis ir kažkur buvo išsiųstas mokytis,
bet kilus karui jis pasitraukė iš komjaunimo.
Stefa ištekėjo už grįžusio iš kalėjimo Alekso Barzdonio ir gyveno prie tėvų.
Tėvas Vilys greit mirė, nes buvo ligotas. Motina gyveno pas sūnų Vladą, jis tėvams buvo labai geras, bet mirus tėvui, motina sugrįžo į namus. Barzdonis buvo
darbštus žmogus, bet mėgėjas išgerti.
Stefa pradėjo sirgti, važinėjo pas gydytojus, bet niekas nepadėjo. Ėjo vis
blogyn, paskiau atgulė visai. Užaugino tris mergaites, kurios mokėsi jau sergant
motinai. Vaikus padėjo globoti sesuo Elena, nes ji gyveno viena, netekėjusi.
Motina išgyveno ilgą amžių, po jos mirties ir Stefa nebeilgai gyveno. Namus
persikėlė į Salas, ten ir mirė Stefa. Po kelių metų mirė ir Aleksas, nes labai gėrė,
nežiūrėjo savęs. Mirė staiga. Tėvai ir Stefa su Aleksu palaidoti Salų kapinėse.
Už kapinių pirmas vienkiemis buvo Kosto Matiuko (Tadaušo brolio). Jų
šeimos būta didelės – aštuoni vaikai. Dvi vyresnės dukros buvo ištekėjusios į
Jūžintus, o visi kiti gyveno namuose: Galiusė, Jonas, Teofilė, Pranas, Balys ir
Paulina. Jų šeima buvo kairieji. Nepriklausomos Lietuvos laikais Jonas dirbo pogrindyje, o užėjus sovietams, tapo valdininku. Pranas buvo susirgęs nervų liga.
Galiusė – jau suaugusi mergina, tai ji namuose darbavosi. Teofilė tarnaudavo, o
sovietams okupavus, dirbo rajone sekretore. Balys buvo siuvėjas ir silpnos sveikatos, jis turėjo smuiką ir gražiai smuikuodavo. Paulina – pati jauniausia, irgi
gyveno namuose, nelabai draugavo su jaunimu.
Kilus karui Jonas buvo suimtas ir sušaudytas Kamajų šile. Teofilė pasitraukė
į Sovietų Sąjungą. Balys pasiligojo, susirgo plaučių džiova ir mirė. Pranas visai
išprotėjo, paskiau susirgo ir Galiusė. Liko sveika tik Paulina.
Po karo sugrįžo Teofilė, dirbo rajone, ištekėjo už rusų karininko. Po kiek
laiko susirgo džiova ir Paulina, o vėliau ir išprotėjo. Taip jų visos šeimos gyvenimas baigėsi tragedija.
Matiuko kaimynystėje buvo Ignoto Vilio sodyba. Vilys jau buvo nusenęs
senukas. Jaunystėje buvęs didelis girtuoklis ir labai skriausdavęs šeimą, todėl jis
buvo šeimos išduotas ir pasodintas į kalėjimą, o jo dukros ir sūnūs vadinti Judo
šiais. Turėjo du sūnus ir tris dukras. Viena dukra buvo išvažiavusi į Argentiną,
o dvi gyveno namuose. Vyresnioji Marė sirgo nuomariu, todėl eidavo dirbti pas
žmones vienadienių darbų, nes dažnai sirgdavo. Veronika buvo stipri ir darbšti
mergina, ji namuose buvo valdovė, eidavo šeimininkauti vestuvėse, laidotuvėse,
visur jos buvo pilna.
Brolis Kastulis buvo irgi labai stiprus, aukšto ūgio, buvo komunistas. Vokiečiams okupavus suimtas, nes dalyvavo žmonių trėmime. Kartu su Jonu Matiuku
sušaudytas Kamajų šile, vėliau jų palaikai perkelti į Kamajų kapines.
Jauniausias sūnus Kazys buvo kiek prasilavinęs, dirbo kontrolieriaus asistentu,
buvo gražus ir labai gerai vaidindavo per kaimo vakarėlius. Vėliau jis gyveno
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toliau nuo namų, pradėjo girtuokliauti, vedė savo brolienę, Kastulio žmoną. Vaikų neturėjo, abu mėgo gerti. Paskiau staiga mirė Veronika. Marė irgi buvo jau
mirusi. Taip ir išnyko giminė.
Už Ignoto Vilio, prie Salų kaimo žemių ribos, buvo Jono Tamošiūno vienkiemis. Jis buvo sumanus ir darbštus žmogus, turėjo jaują, linamynę. Ten žmonės
veždavo linus minti, tai jam buvo dar pajamų šaltinis prie ūkio. Šeimoje – trys
dukros ir sūnus. Sūnus buvo išvažiavęs į Ameriką, o dukra Marė, ištekėjusi už
Juozo Barono, gyveno Urbõniškio kaime. Kita buvo ištekėjusi į Pukniÿ kaimą,
bet mirė jauna palikusi tris mažas mergaites. Trečioji dukra Akvilė ištekėjo už
Alekso Barono (Juozo brolio) ir gyveno Tamošiūno namuose. Tėvams mirus, tapo
Baronų sodyba. Aleksui mirus, Akvilė trobas pardavė, o pati išsikėlė gyventi pas
dukras į Vilnių.
Prie kelio – Jono Dabregos sodyba. Neilgai teko gyventi: Jono žmona pasiligojo ir mirė palikusi tris mažus vaikus – Vytautą, Danutę ir Alfonsą. Vaikus
išaugino pamotė Emilė Palskytė. Vytautas išsimokė veterinaru, vedė ir gyveno
su tėvais. Danutė ištekėjo už Broniaus Mažeikio ir gyveno pas Mažeikius, vėliau
buvo pasistatę namus ūlyčioje prie Tamošiūno. Po melioracijos išsikėlė į gyvenvietę.
Jauniausias Alfonsas tapo dailide ir mūrydavo namus, krosnis (pečius), pasistatė
ir savo namą Svėdasuose.
Vytauto žmonos motina nusipirko iš Akvilės Baronienės namus ir apsigyveno, vėliau ir Vytautas su šeima persikėlė ten gyventi, nes žmona nemėgo jo
pamotės. Praėjus melioracijai, Baronienės namai iškelti prie Salų į gyvenvietę, o
pamotei mirus, Dabregų sodyba stovi tuščia.
Antrojoje linijoje pirmas vienkiemis buvo Pranciškaus Davainio, Jono Davainio brolio. Jų šeimoje buvo dvi dukros ir du sūnūs. Viena dukra buvo ištekėjusi
už kamajiškio, o jos dukra Verutė augo pas senelius. Verutės motina jaunystėje
buvusi labai linksmo būdo, mėgusi visur dalyvauti, vaidindavo, dainuodavo ir
šiaip visur dalyvaudavo. Kita duktė ištekėjo į Salų kaimą už Davainio. Sūnus Jonas gyveno prie tėvų, ūkininkavo, nes tėvas jau buvo nusenęs, ligotas. Žmoną jis
vedė iš skapiškėnų, augino tris sūnus. Kitas brolis per karą pasitraukė į Ameriką.
Karo metu vienkiemis sudegė, taip vėliau ir nebepasistatė, gyveno tvarte
įsirengę kambarį, nes Jonas jau buvo silpnos sveikatos.
Kaimynystėje buvo Gurnikų sodyba. Tai nuo seno turtingi ir labai dori
žmonės, vienu žodžiu, garbingi. Buvo šešios dukros ir vienas sūnus. Praeityje, kai
augo vaikai, Gurnikienės brolis buvo Salų kunigas Bublys, todėl jis labai padėjo
seseriai gyventi, užauginti vaikus. Visoms jos dukroms pasogas davė kunigas, todėl
visos ištekėjo turtingai, buvo labai garbingos. Pas juos būdavo rengiami vakarai,
nes turėjo didelį klojimą, puotaudavo (baliavodavo) Salų ponija.
Sūnus buvo labai doras, pamaldus ir labai darbštus, sugyveno su kaimynais. Vedė, kai visas seseris išleido iš namų, jau nebe visai jaunas, ir jo žmona
buvo jau suaugusi iš Gučiūnų kaimo Balaišytė. Gurnikai augino keturias dukras
ir sūnų. Per karą vokiečiai sudegino namus ir nušovė Gurniko sesers sūnų, buvusį Lietuvos karininką, kuris svečiavosi pas Gurnikus. O Gurniką peršovė. Taip
jis pasiligojo ir buvo labai persekiojamas komunistų. Šeima apsigyveno viralinėj,
pasimūrijo krosnį (pečių), iš pagalių susikalė lovas, taip ir gyveno.
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Vėliau išvežti į Sibirą. Liko viena mergaitė, kuri buvo pas senelę Guči¿nuose,
ir Gurnikas ligoninėje. Vėliau jį iš ligoninės pasiėmė sesuo, kuri gyveno prie
Adomýnės, ten jis ir mirė, Adomynėj ir palaidotas. Vėliau iš Sibiro grįžo jau
suaugę vaikai, sukūrę šeimas. Naujasodėje apsigyveno tik motina su dukra, bet
ta ištekėjo. Motina jau buvo ligota, tai ją pasiėmė dukra. Taip ir išnyko namai.
Naujasodės kaimo pakraštyje, prie Davainiškio kaimo žemių ribos, buvo
Gavėnų sodyba, anksčiau buvusi Balaišių. Balaišytei ištekėjus už Gavėno iš Davainiškio kaimo, namai tapo Gavėnų. Jų šeimoje augo keturi sūnūs ir dvi dukros.
Vyriausias sūnus buvo batsiuvys, pirmųjų sovietų laikais – komjaunuolis,
dirbo artelėj Salose. Vokiečių okupacijos metu slapstėsi, o vėl okupavus sovietams,
jis dirbo kažkokiu valdininku.
Vėliau sugrįžę namo visi išsiskirstė. Dukra Albina liko prie tėvų, o jaunėlė Kazė išsimokė siuvėja ir ištekėjo už siuvėjo Gavėno. Tėvui mirus, ištekėjo ir
Albina už našlio Gradecko, po melioracijos gyveno Salose.
Šalia Gurniko buvo Kepalo sodyba. Šie žmonės gyveno sunkiai, jų šeimoje
buvo du vaikai – sūnus ir dukra. Sūnus buvo menko proto, o dukra irgi nebuvo
labai gudri, todėl ir gyveno sunkiai. Karo metu brolį nušovė, nes jis per frontą
ėjo šakes atkišęs prieš rusus. Likusi Ona Kepalaitė, palaidojusi brolį, o vėliau ir
tėvus, vargo viena, nes per karą irgi sudegė trobesiai. Vėliau senatvėje ištekėjo
už seno ligoto našlio, niekas jų gyvenime nepasikeitė. Tad jos vyrą senuką jo
vaikai pasiėmė ir liko vėl viena, vargo, ir rado kaimynai leisgyvę. Ligoninėj mirė,
kaimynai palaidojo Naujasodės kapinėse prie tėvų ir brolio.
Šalia Kepalo buvo Juozo Motiejūno vienkiemis. Jų šeima buvo maža, augino
vieną sūnų. Šiaip žmonių būta dorų, protingų ir darbščių.
Motiejūnas mėgo knygas, laikraščius, mėgo pasidalyti rūpesčiais su kaimynais,
negėrė degtinės ir nerūkė. Sūnų išmokė, jis dirbo kažkur Žemaitijoj. Pasiligojus
motinai išsivežė ją pas save, ten ji ir mirė. Juozas vienas dar kiek pagyveno, išvažiavo pas sūnų ir negrįžo. Liko tušti namai su visa namų apyvoka. Tada visos
apylinkės bedarbiai iš jų namų nešė viską, ką tik rado.
Toliau prie Davainiškio kaimo žemės ribos buvo Petro Motiejūno sodyba.
Jie su Juozu buvo netikri broliai, nelabai bendravo, nes per dalybas Juozas buvo
nuskriaustas. Petro žmona – Brazdilytė, jų šeimoje buvo keturios dukros ir sūnus,
bet sūnus jaunas susirgo ir mirė, liko vienos dukros.
Motiejūnaitės buvo labai balsingos, giedodavo bažnyčios chore ir šiaip
dainuodavo.
Liuda buvo audėja ir mezgėja, daug dirbo, dalį audinių ir mezginių parduodavo. Ji ištekėjo už Vytauto Davainio, augino sūnų, bet užaugęs sūnus su
blogais draugais susidėjo, sėdėjo kalėjime. Buvo vedęs, augino du sūnus, vėliau
padarė avariją, liko invalidas, nevaldė kojų, taip jaunas ir mirė.
Anelė ištekėjo, gyveno Rokišky, niekur nedirbo, turėjo savo namelį. Augino
daržoves, gėles, pardavinėjo.
Jadzė išsimokė, dirbo mokytoja, vėliau ištekėjusi išvažiavo į Vilnių, ten ir gyveno.
Pati jauniausia Genė dirbo Panemunėly zootechnike.
Liuda liko tėviškėj, per karą namai sudegė, o po karo atstatė jau Davainis.
Vėliau persikėlė į Salų gyvenvietę, ten abu ir mirė, palaidoti Salose prie sūnaus.
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Dabar jų namuose gyvena anūkai.
Šalia Juozo Motiejūno buvo Vaičiūno vienkiemis. Jis vėliausiai persikėlė į
vienkiemį. Su žmona augino du vaikus – mergaitę ir berniuką. Gyveno vargingai,
bet susikūrus kolūkiui abu dirbo prie fermų ir prasigyveno, nes abu buvo jauni
ir stiprūs. Dukrą išmokė. Sūnus užaugęs tapo vairuotoju, gyveno Rokišky, sukūrė
šeimą, bet pradėjo gerti, šeima iširo.
Vaičiūnui mirus, jo žmona po melioracijos nusipirko Rokišky namelį, sūnus
pasiligojo, mirė per degtinę. Vėliau ir motina mirė, palaidoti Naujasodės kapinėse.
Šalia Vaičiūno buvo Jokūbonio vienkiemis. Šeima jų – nemaža, jau suaugusi. Tėvas jau buvo miręs, motina irgi nebeilgai gyveno. Motina vienintelė šioje
apylinkėje mokėjo surišti nuometą. Su nuometu buvo ir palaidota, nes taip norėjo.
Vienas Jokubonių sūnus mirė jaunystėje džiova, o kiti du sūnūs ir dvi dukros
gyveno. Sūnūs kažkodėl nenorėjo kaime gyventi. Vienas buvo išvažiavęs į Argentiną, o kitas dirbo kažkur Žemaitijoj, vedė žmoną irgi žemaitę. Namuose gyveno
abi dukros – Liuda ir Anelė. Abi vargo, dirbo vyriškus ir moteriškus darbus.
Gyvenamasis namas buvo pastatytas didelis, tik visas nebuvo įrengtas, nes
trūko lėšų. Prieš karą sugrįžo ir brolis iš užsienio, gyveno Kaune, atvažiuodavo
pas seseris. Po karo, kai siaubė trėmimai, žmonės visko labai bijojo ir naktimis,
ir dienomis, todėl vieną naktį pasibeldus į Jokūbonių namus, Liuda šoko pro
langą norėdama pabėgti, bet rusų kareiviai ją nušovė, o Anelę išvežė į kalėjimą.
Kaimynai palaidojo Liudą Salų kapinėse, o turtą išgraibstė artimesni giminės.
Po kiek laiko Anelė sugrįžo iš kalėjimo, taip ir gyveno viena. Retkarčiais
ją aplankydavo brolio vaikai. Po melioracijos ji nusipirko prie Salų grytelę, ten
ir pabaigė gyventi. Palaidojo brolio vaikai.
Čia prie Jokūbonio buvo Jovaišų vienkiemiui skirta žemė. Paskutiniu laiku
jie buvo jau pasistatę tvartą, o vėjo malūnas stovėjo nuo seno. Taip šitie trobesiai
ir nunyko niekieno negyvenami.
Šalia Jovaišų buvo Čirūnų vienkiemis. Jų namuose gyveno sena motina,
tėvas buvo miręs. Užaugino du sūnus ir tris dukras. Vienas sūnus buvo išvažiavęs į Ameriką, dukra Ona buvo ištekėjusi už šimoniečio. Pas Čirūnus augo jos
dukra Elena.
Gyveno gerai, namai buvo gražūs, visi stiprūs, tik motina jau buvo ligota.
Po kiek laiko ištekėjo dukros, liko tik sūnus Aleksas ir jo sesers dukra Elena. Po
karų, motinai mirus, Aleksas ir Elena buvo išvežti į Sibirą. Kai grįžo iš Sibiro, Elena
čia nebegyveno, apsigyveno Kaune, tarnavo pas pažįstamus, vėliau pas kunigą.
Aleksas vedė Kriukelytę iš Robliÿ kaimo, sulaukė dviejų sūnų ir dukters,
bet neilgai gyveno, pasiligojo ir mirė.
Po melioracijos žmona su vaikais išsikėlė gyventi į Bajõrų kaimą prie Rokiškio.
Šalia Čirūno buvo Karolinos ir Veronikos Jovaišaičių vienkiemis. Turėjo
jos ir brolį Feliksą, bet jis buvo ligotas ir anksti pasimirė. Liko vienos. Veronika
ištekėjo už Jono Mažeikio iš Šetekšnÿ kaimo ir labai nesutiko su Karuse, todėl jos
pasidalijo namus. Karusė liko vietoje, o Mažeikiai pasistatė namus šalia Karusės,
tada Karusė ištekėjo už Juozo Jovaišo.
Jaunystėje Veronika draugavo su Juozu, bet ji su juo nesituokė, o paskiau
Juozas pamilo Karusę. Buvo didelis skandalas. Veronika labai jaudinosi, kad sesuo
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teka už Juozo, tai kai grįžo iš bažnyčios susituokę (po šliūbo), Veronika su kirviu
rankose sutiko jaunuosius. Vėliau begyvendami susitaikė, nes Karusė pradėjo
nesutikti su Juozu ir po kelių metų ji atėjo gyventi pas Veroniką.
Veronika augino sūnų Bronių ir dukrą Eleną. Mažeikis buvo pašauktas į
karą, tai Veronika vargo viena. Po karo sugrįžęs jis pasiligojo ir 1957 m. 46 metų
amžiaus mirė palikdamas paauglius vaikus.
Sūnus Bronius vedė Danutę Dabregaitę. Motina nenorėjo kartu gyventi,
tai padėjo sūnui pasistatyti namus ūlyčioj šalia Tamošiūno, nes ten buvo Jovaišų
žemė. Dukra ištekėjo už Gedimino Šukio iš Taraldžių kaimo ir gyveno kartu su
mama Veronika. Karusė mirė, Veronika ją ir palaidojo.
Praėjus melioracijai, sūnus Bronius išsikėlė prie Salų gyvenvietės, nusipirko
namus iš Lapinsko ir ten gyveno, užaugino keturis sūnus. Jis labai gėrė ir sirgo
širdies liga, todėl jaunas ir pasimirė. Šukiai gyvenvietėje irgi pasistatė gražius
namus, ten apsigyveno. Veronika jau gyvenvietėj mirė 1984 m., sulaukusi 80 metų.
Mažeikiai palaidoti Naujasodės kapinėse.
Už Jovaišaičių į Davainiškio pusę buvo dar Mykoliuko Jovaišo sodyba ir
Dominyko šalimais.
Mykoliukas gyveno mažoje grytelėje su seserimi Maryte. Abu buvo jau seni
ir po karo tuoj pasimirė.
Dominykas gyveno gerai, jo žmona buvo žemaitė, jie turėjo sūnų, kuris
dirbo policijos nuovadoje. Tai pas sūnų dar prieš karą išvažiavo tėvai.
Už Jovaišų į Taraldžių pusę gyveno Baronai. Vienoje sodyboje gyveno Justinas, jo ūkis buvo nemažas, trobesiai gražūs, gyveno gerai. Jo žmona buvo Vilytė
(Dabregos senelio podukra). Augino tris vaikus – Stefą, Aldoną ir sūnų Albiną.
Justinas Baronas buvo garbingas ir protingas, visų gerbiamas žmogus. Jis
labai didžiavosi savo sūnumi, bet sūnui prieš kariuomenę reikėjo dalyvauti mokymuose Rokišky, tai jis ten pavargo, susirgo plaučių uždegimu, vėliau gavo
pleuritą ir mirė. Liko dukros, kurios vėliau ištekėjo. Stefa išėjo į Neviìrių kaimą
gyventi, nes jos vyras iš ten buvo.
Tėvas mirė, liko tik motina. Aldona ištekėjo už Kazlausko iš Vaitk¿nų
kaimo, Svėdasų parapijos. Motina labai nesutiko su žentu, todėl ji išėjo gyventi
pas Stefą, ten ir mirė. Tėvai palaidoti Salų kapinėse.
Po kiek laiko Kazlauskai pardavė namus, išvažiavo gyventi į Šiaulius.
Šalimais gyveno Justino Barono brolienė su vaikais. Jos vyras jau seniai
buvo miręs, vaikai – aštuoni broliai irgi buvo suaugę. Kai kurie buvo išvykę į
užsienį, o vienas gyveno Kaune. Kiti, buvę savanoriai, gavo Salų dvaro žemės ir
ten sukūrė šeimas, tik pats jauniausias Kostas liko prie motinos. Motina – labai
dora moteris, nors ji buvo labai uždara, nesueidavo su kaimo moterimis. Jos
namuose švytėjo didelė švara ir tvarka, pati bėgo, dirbo visus darbus. Bažnyčios
irgi nelabai lankė, nors buvo tikinti.
Sūnui Kostui vedus, dar keletą metų pagyvenusi ir kiek paauginusi anūką, sulaukusi 94 metų, 1966 m. pasimirė. Pasiligojo ir Kostas, mirė 60-ies metų
1972 m. Palaidoti Naujasodės kapinėse.
Vėliau, kai ėjo melioracija, Kosto sūnus jau buvo suaugęs, tai pasistatė
Kalvių kaime namus ir su motina išsikėlė ten gyventi.
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Vilių giminė
Liuda Dagytė, Rolandas Vilys

Sovietmečiu, kai išnykdavo sodybos ir net ištisi kaimai, teta Kastytė tarp
urliškių giminių su dideliu sielvartu pasakė:
„Išsibarstėm po visą Lietuvą, nežinom, kur kas nusėdo, bėgdamas iš kolūkių ar po
studijų, nežinom, kaip jie gyvena. Retai kas atvyksta į gimtąjį kraštą bent pasižiūrėti,
bent pasitaškyti Dviragio ežere, kuriame pasinerdavo tiek daug protėvių kartų. Nejaugi
netraukia prisiminimai, gimtos žemės kvapas, takeliai tarp sodybų, kai bendravimas su
kaimynais buvo gyvenimo dalis. O kaip pralinksmėdavom išgirdę kažkur armonikos garsus
ir dainuojant. Viskas nutolo, ir nors tada gyvenom kukliai, o kartais ir labai sunkiai,
bet dvasiškai buvom stiprūs.“
Ne vienai Kastytei kyla tokios mintys. Rolandas Vilys seniai gyvena Vilniuje,
dirba muzikos mokykloje mokytoju. Daug metų jis puoselėjo mintį suburti visus
giminaičius, surasti tuos, kurių nepažįsta, supažindinti vienus su kitais. R. Vilys
pradėjo ieškoti Vilių giminės šaknų. Dvejus metus jis kapstėsi kartais nuo ryto
iki vakaro Lietuvos valstybės istorijos archyve ir Lietuvos centriniame valstybės
archyve. Reikėjo nustatyti, kurioje parapijoje gimė ir mirė seneliai ir proseneliai,
kurioje bažnyčioje tuokėsi. Teko raustis ir bažnyčių metrikose. Vilių pavardės
teko ieškoti visoje Lietuvoje, ieškoti tekstuose ne tik lietuvių kalba, bet ir lenkų,
lotynų, rusų kalbomis. Vien archyvinės medžiagos neužteko. Buvo peržiūrėti

Rolandas Vilys su šeima. Iš aut. archyvo
1020

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

Groja Rolandas Vilys.
Iš aut. archyvo

daugelio šeimų albumai. Taip jam atsivėrė nauji Vilių giminės asmenys ir jų likimai – laimingi ir tragiški. Suradęs giminių, Rolandas domėjosi ir jų polinkiais.
Pavyko nustatyti, kad Vilių giminės pradininkas buvo karvedys Vilhelmas,
gimęs Vokietijoje. XVII a., kai Lietuvą užpuolė švedai, su okupantais kovojo ne
tik Lietuvos, bet ir Prūsijos kariuomenė, kurioje tarnavo Vilhelmas (1636 04 18–
1692 09 21). Po karo Vilhelmas liko Lietuvoje, dirbo Vilniaus vaivadijos kašteliono
karo reikalų patarėju. Už nuopelnus kare ir gerą tarnystę 1671 m. Vilhelmas gavo
iš valstybės 600 ha žemės su teise naudotis ja iki mirties. Tačiau pagal to meto
įstatymus tos žemės negalėjo paveldėti jo palikuonys.
Lietuvoje Vilhelmas sutiko Mariją, pamilo ją ir vedė. Taip prasidėjo nauja
giminė. Rokiškio rajono Kamajų valsčiuje jaunavedžiai įkūrė sodybą. Tikriausiai
nuo tada ši vietovė ir pradėta vadinti Naujasode. Pirmą kartą Naujåsodė paminėta
1725 m. Salų bažnyčios metrikoje, kai buvo krikštijamas Vilhelmo proanūkis Jokūbas. Vilhelmas mirė 1692 m. rugsėjo 21 d. Jį Naujasodėje palaidojo marti Vanda,
sūnaus Cezarijaus žmona. Iš susidariusio čia vėlesniais amžiais šios giminės panteono matyti, kad giminės pradininko palikuonys nemėgo palikti gimtosios vietos.
Vilhelmo vardo trumpinys tapo visos giminės pavarde – Viliai. Giminės
pradininkui verta padėkoti už perteiktą vėlesnėms kartoms darbštumą, atkaklumą,
kantrybę siekiant tikslo, atvirumą. Kaip kam klostėsi gyvenimas XVIII amžiuje,
nustatyti beveik neįmanoma. Tikriausiai žemdirbystė buvo pagrindinis jų užsiėmimas, tačiau kai kurių Vilių likimą pavyko atskleisti. Antai XIX a. septintojo
dešimtmečio pabaigoje Naujasodėje, prie Taraµdžių malūno, gyveno Marijona
Vilytė. Tai buvo lietuviškos spaudos draudimo metai. Marijona nelegaliai mokė
vaikus skaityti ir rašyti gimtąja kalba. Esančios ežere salelės buvo patogi vieta
slaptai mokyti. Ten vaikai buvo atplukdomi, valtimi atplaukdavo ir Marijona. Gal
kas prasitarė, o gal įskundė, bet ją pradėjo sekti. Kartą, kai Marijona atplaukė į
pamoką, ją sučiupo žandarai, smarkiai sumušė ir įmetė į vandenį, kad prigertų.
Mergina šaltame vandenyje atsigavo ir parplaukė į namus. Vėliau ji ištekėjo, turėjo
daug vaikų ir mokė juos raštingumo gimtąja kalba. Marijona Stukienė (Vilytė)
išgyveno 102 metus.
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Lietuviškos spaudos draudimo
metais, kai į knygnešystės judėjimą
įsitraukė daug geros valios žmonių,
buvo ir tokia liūdna ir pamokanti
istorija. Apie tai papasakojo Bronė
Didžgalvienė, Kosto Vilio, gyvenusio
1875–1955 m., anūkė. Jos senelis labai
mylėjęs muziką ir knygas. Nebuvęs
jis labai geras ūkininkas, nes kaip ir
visi į menus linkę žmonės nebuvęs
praktiškas. Jam prie širdies buvęs tik
menas. O jau globoti knygnešius jam
buvę pats tas. Senelis rūpinęsis jais ir
suteikdavęs prieglobstį savo namuose.
Vienas iš Vilių – Ignotas, būdamas
gerokai įkaušęs, įskundė senelį žandarams, kurie padarė kratą jo namuose ir
surado daug draudžiamos lietuviškos
spaudos. Senelis buvo suimtas ir išvežtas į Ukmergºs kalėjimą. Jam grėsė ilgi
katorgos metai. Tačiau senelio mokėjimas bendrauti su žmonėmis, jo vidinis
žavesys, matyt, paveikė ir žandarus. Jie
paleido senelį ir netgi pasakė, kas jį Daraktorė Marijona Stukienė (Vilytė). Iš aut.
įskundė. Praėjo kiek laiko ir nežinia už archyvo
ką buvo suimtas ir skundikas Ignotas.
Norėdamas išvengti įkalinimo, jis prašė savo žmoną, kad ji kreiptųsi į Kostą Vilį
pagalbos, nes žinojo, kad tik jis gali išgelbėti. Tuomet senelis labai sirgo plaučių
uždegimu. Nepaisydamas ligos jis pasikinkė arklį ir išvažiavo į Ukmergę bandyti
išvaduoti savo skundiką. Ir jam pavyko ištraukti jį iš kalėjimo. Sako, kad po to
Ignotas, kai tik išgerdavo, tai puldavo ant kelių prieš senelį sakydamas: „Tu, Kas
tuliuk, ne žmogus, o Dievas.“ Senelis buvo be galo doras, teisingas ir nekerštingas.
Turėjo progą atkeršyti skundikui, bet to nedarė. Jis buvo kviečiamas gyventi į
Rygą, bet, kaip sakydavo, „per močiutės meilę žemei ir pakuloms“ liko Lietuvoje. Jis
labai artimai bendravo su dievdirbiu Karoliu Dagiu iš Urliÿ kaimo. Šio puikaus
meistro labai gražios medinės skulptūros puošė protėvių kapus Naujasodėje, o
vėliau buvo kažkieno išvogtos.
Kazimieras Vilys (1891–1971), norėdamas pagerinti ūkio būklę, išvyko į
Ameriką uždarbiauti. Grįžęs į savo kaimą, jis įsigijo namą, tvarkė ūkį. Tuomet
Lietuva buvo ką tik ištrūkusi iš carinės okupacijos. Atsikūrusi valstybė labai
susirūpino tautos švietimu. Steigiamoms mokykloms reikėjo patalpų, o jų labai
trūko. Norėdamas padėti, Kazimieras leido savo namo dalyje įsteigti mokyklą.
Atrodo, nedidelis indėlis, tačiau tai buvo labai svarbu. Sovietai K. Vilį su visa
šeima išvežė į Sibirą.
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Buvo ir tokia istorija. Antanas
Vilys (1868–1920), būdamas jaunas, išvyko svetur. Sukrėstas 1905 m. kruvinojo sekmadienio įvykių, jis grįžo į
gimtąjį Naujasodės kaimą visam laikui
ir dirbo kalviu.
Vilių giminėje būta ir kariškių.
Savanoris Romualdas Vilys dalyvavo
sunkioje kovoje su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, o tarpukariu
tarnavo P. Plechavičiaus husarų pulke
Lietuvos kariuomenėje.
Visais laikais šioje giminėje buvo
daug nagingų žmonių. XIX a. gyvenusi
Rolando Vilio senelio pusseserė Ona
Stukaitė garsėjo puikiais savo darbais.
Ji meniškai oda įrišdavo knygas. O kiek
buvo moterų, dailiai audžiusių staltieses, lovatieses, rankšluosčius, audinius
drabužiams – ir tai buvo neatsiejama jų
gyvenimo dalis. Įvairių profesijų Viliai Antanas Vilys su dviračiu. Iš aut. archyvo
grojo muzikos instrumentais, užsiėmė
tautodaile.
Nūdieniame šalies gyvenime Viliai sutinkami įvairiose veiklos srityse. Rolando
brolis Remigijus Vilys baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra pedagogas,
pučiamųjų instrumentų orkestro Panevėžio garsas meno vadovas ir dirigentas. Šis
orkestras yra Grand Prix laimėtojas Europarade Prancūzijoje. R. Vilys buvo tarptautinių orkestrų atlikėjų meniškumo kursų organizatorius ir lektorius Anglijoje,
organizavo ir įgyvendino meno renginius, seminarus ir kitus tarptautinius projektus
Prancūzijoje, Kanadoje, Olandijoje, Anglijoje ir Baltijos šalyse. Buvo tūkstantmečio
dainų šventės orkestrų programų ir projekto Vario audra vyriausiuoju meno vadovu. 2009 m. liepos 6 d. Lietuvos valstybės dienos proga už nuopelnus Lietuvos
Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Remigijus Vilys apdovanotas
ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi.
Rolando brolis Gvidas Vilys yra etnomuzikologas. Baigė Lietuvos muzikos
ir teatro akademiją, apgynė daktaro disertaciją. Dėstytojavo Šiaulių universitete,
vėliau buvo Panevėžio muzikos mokyklos direktoriumi.
XX a. 8-ajame dešimtmetyje buvo restauruojami Salų dvaro rūmai. Dailininkas architektas Donatas Gricius (jo motina – Vilytė) buvo projekto vadovas.
Nijolė Šulgienė (Vilytė), Vytauto Vilio pusseserė, 1974 m. baigusi Vilniaus
universitetą, visą gyvenimą dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių
skyriuje, daugelį metų vadovavo šiam skyriui.
Dabar Kamajų valsčiuje liko nedaug Vilių giminės atstovų. Krýlių kaime
gyvena Šarūno Vilio šeima. Jis įkūrė kaimo turizmo ir poilsio sodybą.
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Kamajuose gyvena tėviškės entuziastas Vytautas Vilys. Šis leidinys
apie gimtąjį kraštą ir jo žmones – tai
jo išpuoselėta idėja. Jis gimė 1951 m.
Kãlvių kaime. Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technoligijos universitetas) studijavo elektrotechniką,
1985–1992 m. dirbo Kamajų kolūkio
pirmininku. Panaikinus kolūkį, vadovavo Kamajų žemės ūkio bendrovei.
2001 m. buvo išrinktas Kamajų valsčiaus
seniūnu. Šias pareigas ėjo 12 metų. Su
žmona Dalia užaugino du sūnus – Liną
ir Justą. Abu sūnūs teisininkai. Dirba
ir gyvena Vilniuje. Kraštiečiai apie jį
sako: „Vytautas Vilys yra kuklus, žmonėms
prieinamas, labai darbštus ir dalykiškas. Va
dovaudamas kolūkiui žmonių neskriaudė.“
2013–2014 m. Vytautas Vilys –
Rokiškio rajono meras. Jo turtas – meilė
gimtajam kraštui ir šeima. Jo apdovanojimai – žmonių pasitikėjimas.
Iki šiol Rolando Vilio sudarytame
giminės medyje įrašyti 1636 giminaičiai. Husaras Romualdas Vilys su tarnybos draugu.
Ir tai be antrųjų pusių – tik kraujo Iš aut. archyvo
giminės. Jis gebėjo suburti giminaičius,
supažindinti vienus su kitais. Pirmas Vilių giminės susitikimas buvo organizuotas
Salose 2009 m. Ir jie organizuojami kasmet.
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Urliai
Bronius Riauba

Neužmigdys naktis žvaigždės,
Nenuramins širdis troškimų;
Dvasia ko ieško, kas atspės,
Kai skęsta ji tarp atminimų!
Maironis

Urlia¤ – Kamajÿ valsčiaus vakaruose esantis priešpaskutinis kaimas. Nuo
Kamajų asfaltuotu keliu pasukę į vakarus Salÿ link ir nukeliavę 9 km, atsiduriame
ant Vaitk¿nų kaimo nuokalnės. Prieš akis atsiveria nuostabus vaizdas. Dauboje
tyvuliuoja Dvíragio (Salų) ežeras. Jo pietinis ir šiaurinis ragai švelniai apglėbia
salą, kurioje įsikūręs Salų bažnytkaimis. Nusileidę nuokalne pasiekiame kryžkelę.
Keliaudami asfaltuotu keliu, pervažiavę tiltą, jungiantį ežero ragus, pateksite į
Salas, kuriose, be bažnyčios, yra neoklasicizmo stiliaus dvaro rūmai. Nuo minėtos
kryžkelės pasukę žvyrkeliu į vakarus, patenkame į Urliùs, tiksliau – į Urliÿ kaimo
ūlyčią, kuri tęsiasi palei Dviragio ežero šiaurinio rago šiaurinį krantą. Ūlyčia – tai
iki tarpukario žemės reformos buvęs gatvinis Urlių kaimas. Keliaujant per ūlyčią
galima pasigrožėti Salų miestelio vaizdu. Ūlyčioje yra išlikę beveik visi trobesiai (ir
negyvenami), buvę iki Antrojo pasaulinio karo. Stabtelėkime. Matome, kaip Urliai
prisiglaudžia prie Dviragio šiaurinio rago ir, tartum įkvėpę gyvasties, keliauja į
pietryčius, pietvakarius, vakarus, šiaurę ir rytus. Žvilgtelėję į šiaurę pamatysime
Salågirį. Šia kryptimi tęsiasi ištuštėję laukai, tik akys užklius už išsilaikiusių, bet
nebegyvenamų dviejų sodybų. Kadaise, iki tarpukario žemės reformos, čia vos ne
iki Salagirio tęsėsi žemės rėžiai, urliečių vadinti šniūrais. Po reformos čia išsidėstė
vienkiemiai, apie kuriuos kalbėsime toliau. Pietuose ir pietryčiuose Urliai ribojasi
su Vaitk¿nų kaimu, taip pat pietuose su Dviragiu, o pietvakariuose siauru ruoželiu turi ribą su Salų kaimu, vakaruose – su vienu iš didžiausių Kamajų valsčiuje
Guči¿nų kaimu, šiaurėje, kur buvo nuomojamos dvaro ganyklos – su po reformos
susikūrusiu, bet dabar išnykusiu Ùpių kaimu, rytuose – su Salagiriu. Prie kaimo
kadaise buvo tartum prilipę Balapapytės, Salagirio ir Pastringio vienkiemiai.
Natūralu, kad kyla klausimai, iš kur ir kaip atsirado Urlių vietovardis, kaip
jį atkapstyti? Po ilgų klajonių bent iš dalies pasisekė: lenkiškame leidinyje1 radau
grūdą. Pasirodo, kad vardas Urle (Orle) – prūsiškos kilmės. Tai netikėta. Pats
žodis reiškia vietą virš ežero ar ant ežero (ant vandens), taip pat vietą, iš kurios
matosi ežero (vandens) vaizdas. Kaip, kada ir kodėl taip atsirado šis vietovardis,
atkapstyti nepavyko. Tad šią užduotį palikime ateičiai.
Urliai man visų pirma gimtinė. Čia gimiau 1934 m. Iš Urlių pėstute kartu
su kitais kaimo vaikais lankiau Salų pradžios mokyklą (1941–1945). 1945–1953 m.
rudenis, žiemas ir pavasarius leidau Rokiškio gimnazijoje. Po Rokiškio buvo Vilnius,
ten 1953–1958 m. Vilniaus universitete studijavau matematiką. Toliau, kaip 1 Slownik geograficzny, Warszawa, 1892, t. 12; 1886,
matematikas profesionalas, iki išėjimo
t. 7.
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1994 m. į pensiją darbavausi Lietuvos mokslų akademijoje. Nors mano profesija
nėra „patogi” rašyti tokius dalykus, bet aplinkybių priverstas ir draugų paskatintas ėmiausi šio darbo.
Šis rašinys – ne mokslinis traktatas, ne kaimo istorija. Tai memuarai,
papildyti istoriniais faktais. Tai ne medžiaga ar dokumentai, kuriais turėtume
remtis paraidžiui. Tai ir ne istorinis traktatas, kuriame išvados daromos iš daugelio prieštaringiausių šaltinių. Tai ne dienoraštis, kur užfiksuotos detalės. Tai
atsiminimai, kur neišvengiamas ir subjektyvumas, ir vienpusiškumas, ir tai, kas
kyla iš žmogaus atminties netobulumo. Visas šias nuodėmes sumažina panaudoti
šaltiniai. Vengiau juodinimo ir baltinimo pagundos, neužsivilkau viską žinančio
teisuolio togos. Tai mano paties prisiminimai ir išgirsti iš urliečių, kurių dauguma jau iškeliavo anapilin. Tai vaikystės ir jaunystės prisiminimai. Vaikystė ir
jaunystė – intensyviausias pažinimo metas. Tai žiūra, kurioje sutelpa ir vaiko,
ir jaunuolio žvilgsnis, jų pasaulėžiūra, jų naivi tiesa. Kita vertus, tą žvilgsnį papildo suaugusio, prisimenančio, aprašančio, sisteminančio ir daugiau patyrusio
žvilgsnis.
Rašant šį rašinį savo prisiminimais su manimi pasidalijo pusbroliai Kazys ir
Stasys Šešelgiai bei Česlovas Dagys, sesuo Genovaitė Šlamienė. Vertingų prisiminimų sulaukiau iš vaikystės ir jaunystės draugo Stasio Stočkaus, dabar gyvenančio Salose. Tą patį galima pasakyti ir apie urlietę, dabar gyvenančią Rokiškyje,
Jadvygą Jasinevičienę (Balaišytę).

Urlių senovė
Urliai yra gana mažas tiek administracinis, tiek geografinis vienetas. Tad rašytiniuose šaltiniuose jie palyginti retai minimi. Todėl ir mano paieškos archyvuose
ir bibliotekose nebuvo apvainikuotos didesniais atradimais. Pagaliau Urliai nėra ir
dainose apdainuoti. Tad rašydamas apie Urlius naudojausi visų pirma ilgamečio
Salų žemės ūkio technikumo direktoriaus Vinco Kriaučiūno knyga2; panemunėliečio
istoriko Edmundo Rimšos sudaryta knyga apie Rokiškio kraštą.3 Bene labiausiai
sužavėjo rokiškiečio, kilusio iš Mítragalio kaimo, Broniaus Deksnio straipsniai.4, 5
Juose nurodyti šaltiniai ir bibliografija naudinga ir tolimesniems tyrimams.
Ką byloja archeologiniai radiniai, aptikti Salų apylinkėje? Netoli Salų, prie buvusio Jarõs ežero, į kurį įtekėjo Šetekšnâ, o į Šve¹tąją ištekėjo Jarâ, aptiktos net keturios
neolito gyvenvietės. Čia rastų kaulinių žeberklų amžius siekia apie 11 000 metų. Tai
radiniai, ankstesni už indoeuropiečių kultūrą, vadinasi, nepriklauso mūsų protėviams.
Dviragio saloje ir aplink jį rasta akmeninių kirvių. Neradau ir negirdėjau, kad Urlių
kaime būtų atliekami archeologiniai kasinėjimai. Neradau apie juos ir rašytiniuose
šaltiniuose, nors rytiniame kaimo pakraštyje yra urliečių vadinami piliakalniai.
Matyt, jais nesidomėta. Kadangi žinių
mažoka, apie Urlių senovę kalbėsime 2 Kriaučiūnas V. Salos: prie žydrojo Dviragio, Kaubendru aspektu, bendrame istoriniame 3 nas, 2009.
Rokiškio miestas, kraštas, žmonės, sud. Ed. Rimša,
kontekste.
Vilnius, 1999.
Naujajame akmens amžiuje, va- 4 Deksnys B. Dvarai, kaimai Nemunėlio aukštupyje,
Panemunėlis, Vilnius, 2011, d. 1, p. 98–128.
dinamajame neolite (4–2 tūkstantmečiai 5 Deksnys B. Kol Rokiškio dar nebuvo, Prie Ne
prieš Kristų) dabartinėse Rokiškio rajomunėlio, 2009, nr. 1 (22), p. 3–10.
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no ir gretimų rajonų teritorijose apsigyveno indoeuropiečiai baltai, iš kurių vėliau
išsiskyrė s¸lių gentis. Todėl ši teritorija vadinta S¸la. Vietovardis žinomas nuo
pirmojo tūkstantmečio (po Kristaus gimimo) pradžios. Sėla driekėsi nuo Dauguvõs
upės šiaurėje iki Šventõsios aukštupio pietuose. Latvijoje Sėla apėmė Ãizkrauklės
rajoną, dalį Jìkabpilio ir dalį Da÷gpilio rajonų. Lietuvoje – Kùpiškio, Rõkiškio ir
Bíržų rajonus bei dalį Påsvalio, Pånevėžio ir Zarasÿ rajonų. Sėliai tankiausiai gyveno Dauguvos pakrantėse. Pietinė Sėla, taip pat ir Salų apylinkės, buvo pelkėtas,
apaugęs sunkiai pereinamomis giriomis, retai apgyvendintas kraštas.
K. Būgos vietovardžių tyrinėjimai rodo, kad lietuviai gyveno ir S¸loje. Čia
susimaišė su jiems artimais pagal kultūrą ir kalbą sėliais. Tikėtina, kad padauguvės
sėliai asimiliavosi su latviais, o pietiniai – su lietuviais.
Tarp Mindaugo 1255 m. kalavijuočiams padovanotų žemių buvo ir Sėla.
Tačiau XIV–XVI a. viduryje pietinė Sėlos dalis jau priklausė LDK (Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei). LDK XV a. sparčiai stūmė savo sieną į šiaurę, kolonizavo
S¸los girias ir plėtė savo valdžią Šventosios ir Nemunìlio upių baseinuose. LDK
sienų stūmimąsi į šiaurę per Rokiškio kraštą liudija Kraštÿ vietovardžiai. Žodis
Krašta¤ būtent ir reiškia pasienį. Dabartiniame Rokiškio rajone yra nemažai vietovių, vadinamų Kraštais. Net pats Rokiškis įkurdintas Kraštuosê.
XVI a. viduryje LDK pasiekė Renesanso ir Humanizmo epochos idėjos ir
gyvenimo samprata. Šios idėjos ir samprata pasiekė Salų apylinkę, tarp jų ir
Urlius. Pastebėsime, kad lenkų istorikas K. Petkevičius mini Salas kaip 1450 m.
buvusių LDK didikų Kęsgailų valdą.
1561 03 05 paskutinis Gediminaitis Žygimantas Augustas (1520–1572) leido
J. Seniauskui įkurti Salų miestą, parinkti turgaus dieną ir turėti karčemų. 1547 m.
LDK pradėta vykdyti žemės, vadinamoji valakų, reforma. Dėl įvairių valstybės
poreikių tenkinimo iškilo reikalas kurti pažangesnę žemėtvarką, tobulinti žemdirbystę, intensyvinti valstiečių ūkį ir padidinti LDK pajamas. Nors reforma pradėta
1547 m., bet įstatymas paskelbtas tik 1557 m. Po jo paskelbimo savo valdose
pradėjo dirbti dvarų savininkai, Bažnyčia ir bajorai.
Valakų reforma palietė ir Urlius. Nuo rytų iki vakarų kaimas buvo padalytas
į tris laukus. Kiekvieną lauką dalydavo rėžais (Urliuose vadintais šniūrais) taip,
kad kiekvienam valakui tektų žemės kiekviename iš trijų laukų (valakas apie 21
ha). Urlių rėžiai tęsėsi nuo Dviragio šiaurinio kranto šiaurės link. Tarp šiaurinių
kaimo ribų ir Salagirio Urlių bendruomenė iš Salų dvaro nuomojo bendras ganyklas.
Taigi Urlius po reformos sudarė apie 20 valakų, t. y. apie 400 ha.
Vykdant valakų reformą valstiečiai iš vadinamųjų tarnybų (kiemų) prie savo
valdų buvo sukelti į gatvinį kaimą. Urlių gatvė (ūlyčia) susiformavo prie Dviragio
šiaurinės pakrantės.
Vykdant valakų reformą buvo įvesta pažangesnė ir tikslesnė matų sistema
(metrologija). Po reformos ploto vienetu tapo valakas. Iki reformos ploto vienetas
buvo žagrė. Žagrė – tai plotas, suaria6
Riauba B. Lietuvos matematikos iki 1570 metų
mas vienu arkliu arba dviem jaučiais
bruožai, Matematinė mintis Lietuvoje, Vilnius, 2009,
(jungu) nuo saulėtekio iki saulėlydžio.
p. 14–47.
7
Riauba B. Aritmetika ir Panemunėlio klebonas
Apie ikivalakinę ir povalakinę metroloJonas Katelė, Panemunėlis, Vilnius, 2011, d. 1,
6, 7
giją galima rasti mano straipsniuose.
p. 457–468.
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Įdomus faktas, kad metrologija, atsiradusi po valakų reformos, užfiksuota Panemunėlio klebono Jono Katelės rankraštyje. Abi sistemos yra reikšmingi dvasinės
ir materialinės kultūros paminklai Rokiškio krašte.
Jau minėjome, kad XVI a. viduryje LDK pasiekė Renesansas – antikinės
kultūros atgimimas neatsisakant krikščionybės. Prie Renesanso dvasios ir raidos
plėtros daug prisidėjo iš Italijos atvykusi karalienė Bona Sforca. Jos svitoje buvo
ir Morikonių giminės atstovų. Morikoniai XVIII a. iš Lenkijos atvyko į Lietuvą
ir tapo Salų dvaro valdytojais. Jau XVI a. Vilnius tapo vienu iš Rytų Europos
kultūros centrų. Valdovų pavyzdžiu sekė ir didikai, taip pat ir Morikoniai. Jie
apibūdinami kaip šviesūs ir demokratiški, tačiau griežti baudžiauninkams.
Po valakų reformos gyvenimas tekėjo savąja vaga: arimas, sėja, derliaus
nuėmimas; neišvengiama kartų kaita.
Paimkime konkrečius faktus iš Urlių gyvenimo. Išliko 1647 m. Urlių kaimo
kiemų (dūmų) toks galvų sąrašas: Simas Akunonis, Kazimieras Akunonis, Juozas
Martynėlis, Grigas Vaišonis, Juozas Vaišonis, Brazys Mikaliūnas, Grigas Masalskis,
Tomas Mišeikis, Stasys Jankūnas, Simas Zylalis, Jonas Čirunonis, Matulis Jankūnas,
Grigas Zylalis, Marcelė Zylalienė, Tomas Turkūnas, Lukas Vaišonis.8
Praėjus dviem šimtmečiams Urliai pasikeitė. 1857 m. Urliuose buvo 18 valstiečių šeimų. Šeimų galvų sąrašas atrodo taip9: Vincentas Šeinauskas, Felicijus Lapė,
Mykolas Kilas, Adamonis, Jurgis Balaišis, Mykolas Žukys, Kazimieras Neniškis,
Silvestras Dagys, Šešelgis, Silvestras Navickas, Jonas Balaišis, Petras Jurkštas, Motiejus Žyla, Jurgis Neniškis, Juozapas Tebeliškis, Mataušas Balaišis, Antanas Neniškis, Kasparas Riauba; kaimo kampininkai Antanas Trumpickas ir Juozapas Kilas.
Rokiškio krašto, kaip ir visos Lietuvos, gyventojų daugumą sudarė valstiečiai
baudžiauninkai. Jie tempė baudžiavos jungą, kuris, patekus į Rusijos imperiją,
pasidarė dar sunkesnis. Tačiau laisvės troškimas slypėjo ir baudžiauninko prigimtyje. Tad natūralu, kad šis troškimas išsiliejo 1831 m. ir 1863 m. sukilimuose.
Juose aktyviai dalyvavo ir Salų dvaras.10 Vieną iš sukilėlių dalinių suformavo
Parokiškºs dvarelio savininkas Mykolas Liseckis. Jis buvo smulkus savininkas ir
neturėjo didesnių galimybių savo jėgomis organizuoti sukilėlius. Todėl nuvyko
į Salas pas Benediktą Morikonį prašyti paramos. Grafas buvo senas ir ligotas,
sukilime dalyvauti negalėjo, bet M. Liseckiui pasiūlė paramos kur kas daugiau
nei šis tikėjosi. Į prašymą pasiųsti į sukilimą po vieną valstietį nuo dviejų gryčių,
grafas atkirto, kad jis jungsis prie sukilimo tik tokiu atveju, jei vadas į dalinį
priims iš dviejų gryčių po tris kareivius. Be to, B. Morikonis M. Liseckiui atidavė
raktus nuo visų savo turtų.
Salų dvare buvo kaupiamas parakas, dvaro damos ėmėsi siūti sukilėliams
vėliavą ir kokardas. Atėjus žiniai apie sukilimą Žemaitijoje, M. Liseckis sušaukė į
Salų dvarą jam paskirtus Salų ir Svėdasÿ dvarų žmones, apginklavo juos pikėmis
(pikė – raitelių ir pėstininkų duriamasis ginklas su aštriu smaigaliu ant ilgo koto)
ir dalgiais, subūrė apie 900 kovotojų. Į juos M. Liseckis kreipėsi lietuviškai. Po
mišių Salų klebonas palaimino ginklus
ir kiekvienam sukilėliui prisegė po ko- 8 Kriaučiūnas V. Salos..., p. 232.
9
Ten pat, p. 49.
kardą. Prasidėjo priesaikos ceremonija, 10 Deksnys B. Dvarai, kaimai Nemunėlio aukštukurios metu pasigirdo šūksnis: „Šalin
pyje...; Deksnys B. Kol Rokiškio dar nebuvo...
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maskolius! Tegyvuoja Lenkija! Tegyvuoja laisvė!” Dvaro orkestras grojo Jeszcze Polska
nie zginiela melodiją. Pastebėsime, kad 1831 m. sukilimu nebuvo keliamas savarankiškos Lietuvos klausimas.
Salų pėstininkų pulkui vadovavo majoras Sierakauskas. Geriausi 60 dvaro
arklių buvo atiduoti raitelių eskadronui, vadovaujamam majorui Kibirkštavičiui.
Po penkias dienas trukusių mokymų balandžio 2 d. pulkas nužygiavo Užpalių
link.
Rokiškyje majoras Valickis organizavo patrankų liejimą. B. Morikonis supyko, kad patrankos imtos lieti ne Salose, o Rokiškyje, bet dėl įvairių priežasčių
patrankų liejimą teko perkelti į mišką prie Svėdasų. Tačiau surinktiems žydams
variakaliams lieti patrankas nesisekė. Joms skirtą metalą teko užkasti, o imtis
daryti ąžuolines patrankas su geležiniais lankais. Grafas B. Morikonis atsiuntė
24 eržilus su pakinktų komplektais, t.y. po 4 eržilus vienai patrankai tempti. Per
neatsargumą sudegė 27 arkliai. Tad B. Morikonis iš turtingesnių valstiečių paėmė
30 arklių ir atidavė sukilėliams.
Plačiau nepasakosime apie 1831 metų sukilimą ir jo pasekmes. Apsiribojome
įvykiais, vykusiais Salų dvare.
Praėjus 30 metų, Lietuvą sukrėtė naujas – 1863 m. sukilimas. Valstiečiai
toliau kentė carinės valdžios jungą. Tęsėsi jų gaudymas į rekrūtus. Ypač daug
jaunuolių buvo paimta į Rusijos kariuomenę vykstant 1853–1856 m. Krymo
karui.
1863 01 22 Nacionalinis centro komitetas Varšuvoje paskelbė sukilimo
manifestą. Valstiečių vaidmuo buvo didesnis negu 1831 metų sukilime. Zigmo
Sierakausko rinktinė (vienais duomenimis, apie 1500, kitais – apie 2500 sukilėlių),
kurioje buvo du dalgininkų batalionai ir raitelių dalinys, žygiavo į Biržų girią
pro Salas, Skåpiškį, Pãndėlį, Panemúnį ir Påpilį. Antano Mackevičiaus kolona
(du valstiečių batalionai ir apie 60 raitelių) Salose atsiskyrė nuo Z. Sierakausko
rinktinės ir per Kamajus pasuko į Rokiškį.
Sukilėliai Salose buvo sutikti su iškilminga bažnytine procesija. Čia kaimo
vaikai apsupo Z. Sierakauską ir jam po kojomis bėrė laukines pavasarines gėles ir
ajerus. Visur prie jo verždavosi daugybė savanorių, kurių didžiumą jis siųsdavo
namo. Siųsdavo todėl, kad neturėjo kuo juos apginkluoti, nors pakeliui supirkdavo
dalgius ir liepdavo juos perkalti į durklus.
Nors sukilimas buvo pralaimėtas, po jo vyko įvairiausios represijos ir
draudimai, bet po 1863–1864 m. sukilimo ėmė formuotis nauja, iš Lietuvos valstiečių kilusi inteligentijos karta, kurios didžiausias nuopelnas – tautinis lietuvių
atgimimas.

Urliai Nepriklausomoje Lietuvoje
Rimstant Pirmojo pasaulinio karo negandoms, Lietuvos valstybės kūrimas
tapo pagrindiniu tautinės savasties įrodymu.
Pagal 1919 07 01 Apskričių sienų ir centrų įstatymą Urliai atiteko Kamajų
valsčiui, o pastarasis priskirtas Rokiškio apskričiai.
Pagal 1923 09 12 vykusį surašymą Urliuose gyveno 45 šeimos su 238 gyventojais. Taigi palyginti su 1857 m. (gyveno 20 šeimų) šeimų skaičius išaugo
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Salų žemės ūkio kooperatyvo valdyba. Sėdi (iš kairės): 2-as kunigas Gudonis, 5-as Alfonsas
Dagys. 1929 m. Iš autoriaus archyvo

daugiau kaip dukart. Priežastis – šeimų narių gausėjimas, bet dėl to gausėjo ir
žemės paveldėtojų skaičius.
Svarbus įvykis – 1925 m. pradėta žemės reforma, kurios metu iš rėžinio
kaimo Urliai buvo išskirstyti į vienkiemius. Kaimas suskirstytas į vadinamąsias
tris linijas pradedant rytine ir baigiant vakarine pusėmis. Po reformos valstiečio
ūkio dydis priklausė nuo iki tol turėto žemės kiekio ir nuo žemės vertės. Žemės
vertė mažėjo einant nuo pietų į šiaurę. Kaip po reformos išsidėstė vienkiemiai,
matysime, toliau per 1942 m. įvykdytą surašymą.
Prieš reformą Urliai iš Salų dvaro nuomojo ganyklas prie pat Salågirio,
ir už tai turėjo atidirbti. Kaimo bendruomenė bandė atgauti šias ganyklas, bet
nepavyko. Jos buvo atiduotos naujakuriams. Taip susikūrė Upių kaimas, kuris
dabar yra išnykęs.
Žemės reforma atliko teigiamą vaidmenį. Ji leido įgyvendinti pažangesnę
žemdirbystę, pakilo derlingumas ir pajamos. Vien vos ne per visą kaimą nuo
rytinės pusės per M. Balaišio, J. Stočkaus, G. Kilo, A. Vaičiulio, Antano ir Jono
Riaubų, B. Žukio, J. Tebelškio, J. Žylos ir P. Mirono žemes buvo iškastas melioracijos griovys iki Dviragio. Taip kaimas iš esmės mažiau kentėjo nuo drėgmės
pertekliaus. Ir po reformos, valstiečio įsitikinimu, žemė liko pastoviausia žmogiškosios būties vieta. Vyko naujų trobesių rentimas, šulinių kasimas bei visas
metinis darbų ciklas.
Žemės ūkio pažanga, prasidėjusi Nepriklausomoje Lietuvoje, palietė ir Urlius.
Rokiškiečio agronomo Juozo Tūbelio nuomone, turėjo kurtis kaimo kooperatinės
organizacijos. Stambios, galingos, nes tik tokios galėjo sutelkti reikiamus finansinius
išteklius, suburti veiklius žmones, kelti valstybės ūkius iš atsilikimo, įvykusio dėl
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carizmo vykdytos tautinės ir ekonominės priespaudos, dėl karo padarinių. Tik tokie
kooperatyvai, J. Tūbelio nuomone, galėjo padėti įsigalėti lietuviškam verslui, kuris
būtinas nepriklausomai valstybei. Stambūs kooperatyvai turėjo padėti įgyvendinti
radikalias žemės ūkio permainas: nuo tradicinių javų ir linų auginimo pereiti prie
pieno ir bekonų ūkių. Valstietis turėjo išmokti ūkininkauti kitaip: sukurti pienines,
mėsines ir įsitvirtinti sviesto ir bekono užsienio rinkose.
Į kooperatyvų veiklą aktyviai įsitraukė ir urliečiai. Ypač pažymėtina valstiečio
Alfonso Dagio (1908–1941) veikla. Salose 1931 m. buvo pastatyta gana moderni
pieninė. Statyboje dalyvavo ir urliečiai. Statant pieninę ypač pasižymėjo jau minėtas A. Dagys. Mano dėdė P. Šešelgis pasakodavo, kaip, dirbdamas buhalteriu,
A. Dagys puikiai tvarkė materialinių ir piniginių išteklių apskaitą, jų saugojimą
nuo grobstymų ir iki cento atsiskaitydavo be jokių priekaištų. Pridursiu, kad jis
buvo savamokslis ir tik per savo gabumus, savišvietą ir atkaklumą įgijo gerą
išsilavinimą.
Prie valstiečių ūkio pažangos ženkliai prisidėjo Salose įsteigta Žemesnioji
žemės ūkio mokykla. Pastaroji buvo ne nauja, o perkelta iš Antålieptės. 1924 02 19
Rokiškio apskrities žemės tvarkytojas A. Šadeika perdavė Antalieptės žemės ūkio
mokyklos vedėjui Antanui Čeičiui Salų dvaro centrą – 94,56 ha su pastatais:
rūmais, kalkine, daržine, klojimu, tvartais, kalve, ledaine ir kt. Kita dvaro žemė
buvo išdalinta Lietuvos savanoriams ir naujakuriams. Tose žemėse susikūrė Salų,
Dava¤niškio bei Ùpių kaimai.
Be to, 1922 m. Salose buvo įkurta Mergaičių namų ūkio mokykla (vedėja
Bronė Bajorienė).11
Be specialiųjų žinių, moksleiviai įgydavo ir bendrąjį išsilavinimą. Pažymėsime,
kad Salų mokyklą baigė žinomas ekonomistas akademikas Kazimieras Meškauskas
ir poetas Paulius Širvys.
Šiuo laikotarpiu Urlių jaunimas buvo įtrauktas ir įsitraukė į įvairiapusišką
kultūrinę, šviečiamąją veiklą. Apie šią veiklą rašė net respublikinė spauda. Štai
Jaunimo laikraštyje12 rašyta, kad Salose (apylinkėje) beveik nėra tokių namų, kurių
nelankytų koks nors laikraštis. Čia veikia keletas organizacijų: Lietuvos jaunimo
sąjungos skyrius, šaulių būrys, pavasarininkų ir blaivininkų kuopelės ir skautų
draugovė. Laikraštis pabrėžia, kad iš minėtų organizacijų didžiausiu darbštumu
pasižymi Lietuvos jaunimo sąjungos skyrius. Jaunimiečių veikla esą gyvai domisi
vietos visuomenė: kviečiami susirinkimai, skaitomos įdomios paskaitos, susirenka
pilnutėlė mokyklos salė. Skyrius turi savo skaityklą ir gerai vedamą chorą. Gerai
organizuotas spaudos platinimas. Skyriui vadovauja urlietis Alfonsas Dagys.
Iš girdėtų vyresniųjų urliečių prisiminimų susidaro įspūdis, kad A. Dagys
turėjo puikią iškalbą, argumentuotai pateikdavo savo mintis. Tai parodo išlikęs
Trimite Vaduvÿ (netoli Salų) Lietuvos jaunimo skyriaus susirinkimo aprašymas.13
Jame rašoma, kad Vaduvų skyriaus susirinkime (1934 01 28) dalyvavo daug svečių
ir visi nariai. Darbotvarkėje numatyta
paskaita: Šių dienų jaunimas, kurią skai- 11 Kriaučiūnas V. Salos..., p. 79.
tė Alfonsas Dagys. Laikraštis pažymi, 12 Tad į darbą jaunime: „Švieskis ir šviesk, skaityk
ir skaityk”. Pavyzdingas skyrius, Jaunimas, 1930,
kad prelegentas labai gražiai apibūdino
sausio 26, nr. 2.
praeities laikus ir šių laikų gyvenimo 13 Trimitas, 1934, vas. 19, nr. 2.
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Urlių kaimo jaunimas prie Dviragio ežero. Iš Elenos Gečiūtės albumo

Urlių kaimo jaunimas prie Salų bažnyčios. Iš E. Gečiūtės albumo
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įpročius. Skatino jaunimą organizuotis,
mesti girtuokliavimą, rūkymą ir siekti geresnio gyvenimo. Buvo klausimų
religijos tema, į kuriuos prelegentas
gražiai atsakė.
Lietuvos jaunimo sąjunga buvo
liberali organizacija, laikiusi save lavinimosi organizacija. Jos programa
skelbė demokratizmą, pakantumą bet
kokių pažiūrų, tikybos ir tautybės žmonėms, reikalavo sąžinės laisvės. Dėl šios
priežasties katalikų dvasininkijos buvo
nemėgstama.
Jaunimiečiai rengė vakarones
ir vaidinimus. Štai 1932 07 14 Salų
žemesniosios žemės ūkio mokyklos
mokytojams padedant Salose surengtas viešas vakaras, kuriame vaidinta
S. Čiurlionienės-Kymantaitės 4 veiksmų
dramą Aušros sūnūs.14 Ruošiant vaidi- Aktyviausi Urlių kaimo vyrai (iš kairės): sėdi –
nimus aktyvus artistas ir režisierius Kazys Neniškis, Alfonsas Dagys; stovi – Vincas
buvo urlietis, Lietuvos kariuomenės Gečius, Povilas Šešelgis. 1930 m. Iš autoriaus
puskarininkis Vincas Gečius.
archyvo
Įdomus, originalus buvo surengtas vadinamasis jaunimo teismas, įvykęs 1933 03 19.15 Rašoma, kad teismo posėdį
atidarė Lietuvos jaunimo sąjungos Salų skyriaus pirmininkas A. Dagys. Taigi
matome ir toliau matysime, kad A. Dagio, liaudiškai kalbant, buvo visur pilna.
Keletas minčių iš „teismo salės”. Teismo pirmininkas agronomas V. Juozapavičius savo kalboje pažymėjo, kad tinkamas jaunuomenės auklėjimas rūpi ne
tik tėvams, bet ir visai visuomenei bei valstybei. Šiandien teismas esą ir stengiasi
išsiaiškinti ir patikrinti, ar geru keliu eina mūsų jaunuomenė.
Kaltintojas agronomas J. Bertašius Lietuvos jaunimą kaltino tuo, kad jis
esą nesiruošia gyvenimui, neskaito knygų ir laikraščių, o savo energiją išnaudoja
blogiems tikslams. Būdamas paviršutiniškas dažnai stoja į tokias organizacijas,
kurios neatitinka jo pažiūrų arba net nueina tryliktojo apaštalo keliais.
Kaltintojas mokytojas Tamošiūnas daugiau kaltino mūsų moksleiviją ir inteligentiją, nes jie esą valstiečių sūnūs ir dukros, tačiau sumiesčionėja ir nutraukia
visus artimesnius santykius su tais, iš kur jie kilo.
Kaltintojas agronomas J. Bertašius prašė teismo nubausti kaltinamąjį jaunimą
aštuonerius metus dirbti sunkų Lietuvos kultūrinimo darbą.
Gynėjas V. Cibulskis sakė, kad kaltinti, teisti ir bausti jaunimą pas mus
labai madinga. Kaltinimai, kad jaunuomenė girtuokliauja, neskaito laikraščių ir
knygų, yra labai perdėti; tai vyresniųjų
14
Jaunimiečių vakaras, Trimitas, 1932, rugpj. 11, nr. 11.
„nuopelnai“. Taigi kaltas ne jaunimas, 15 Įdomus jaunuomenės teismas Salose, Trimitas, 1933,
o auklėtojai. Jaunimas suruošė šį vibal. 7, nr. 7.
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suomenės teismą tikėdamas, kad teismas, vadovaudamasis teisingumu, iškels tas
nenormalias sąlygas ir įvertins tas aplinkybes, pašauks ir pasodins kaltinamųjų
suolan tuos, kurie verste verčia jaunimą eiti tokiais keliais, kurie negali būti
suderinti nei su jaunuolio, nei su humaniško žmogaus principais. Todėl gynėjas
prašo kaltinamąjį jaunimą išteisinti.
Gynėjas M. Mackevičius sakė, kad negalima kaltinti jaunimo už vyresniųjų
nuodėmes ir kad dėl to tenka „gyventi didžiausį dvasinį ir ekonominį krizį”. Lietuvos jaunimas esą ir sunkiomis sąlygomis nenustojo kovojęs dėl kilnesnių idealų:
jaunimas nerimsta, nori dirbti, nešioja gražesnės ateities viltį; jaunuomenė esą
ryžtasi atpirkti ir senųjų nuodėmes ir kuria naują pasaulį, jos darbai ją išteisina.
Teismo verdiktas toks: teismas, išklausęs […} randa, kad Lietuvos jaunimas
yra kaltas turėdamas daug nepateisinamų ydų, bet šiems sunkiems apkaltinimams randa lengvinančių sąlygų. Todėl nutarė Salų visuomenės vardu Lietuvos
jaunimą nuo bausmės lygtinai atleisti, nes tvirtai tiki, kad artimiausioje ateityje
Lietuvos jaunimas visas minėtas ydas pašalins ir savo dvasios kultūra prilygs
kultūringiausių kraštų jaunimui.
Iš tikrųjų įdomus, originalus ir nepakartojamas teismo procesas, palydėtas
puikia retorika!
Urlių kaimo jaunimas ne tik dalyvaudavo Salose vykstančiuose renginiuose.
Plati kultūrinė veikla vyko ir pačiuose Urliuose. Buvo, jei taip galima vadinti, du
Urlių kultūros centrai. Tai P. Šešelgio klojimas, kuriame vykdavo vaidinimai. Ypač
paminėtinas įvykęs ir plačiai išgarsėjęs ne tik Urliuose spektaklis Tadas Blinda,
užfiksuotas išlikusioje nuotraukoje. Režisieriai ir artistai buvo patys urliečiai. Ypač
aktyvus ir energingas šiame bare buvo Vincas Gečius. Organizuoti vaidinimus
padėdavo Salų žemesniosios žemės ūkio mokyklos raštininkas Vaičekonis. Tačiau
šių renginių organizatorius ir siela buvo A. Dagys.
Kitas Urlių kaimo kultūros centras buvo Kazio Neniškio sodyba. Čia nuolat
švenčių dienomis vykdavo vakaronės, kuriose dalyvaudavo ir aplinkinių kaimų
jaunimas. Urlių jaunimas organizavo rinkliavas ir už surinktus pinigus pirko armoniką. Pagrindinis muzikantas buvo urlietis Jurgis Žyla. Vakarones rengti buvo
patogu todėl, kad čia jau buvo „pusė vakaruškos”: keturios panos – tarp jų ir
mano mama bei jos seserys Veronika, Anelė ir Nastė. Be to, jaunimo keliamam
triukšmui buvo pakanti močiutė. P. Šešelgio ir K. Neniškio sodybos irgi buvo
patogioje vietoje – ūlyčioje.
Būtina paminėti, kad Urliuose aktyviai veikė Lietuvos jaunimo sąjungos
gimnastikos (sporto) sekcija, kuriai vadovavo Vincas Gečius. Apie tai primena
išlikusios nuotraukos, kuriose matyti neįprasti vaizdeliai su sportuojančiais jaunaisiais žemdirbiais. Tai savotiškas unikumas.
Neteisus būčiau sakydamas, kad Urlių vakaruškose nebuvo muštynių, nebuvo alkoholio. Bet iki šiol ausyse girdžiu moteriškes kalbant, kad „Dagio Alpukas
apmažino mušeikų ir pijokėlių skaičių“.
Laikau būtina priminti dar vieną Alfonso Dagio prasmingą veiklą. Turiu
galvoje jo suorganizuotą savišalpos kasą. Būtent jam vadovaujant iš surinktų lėšų
buvo skolinama ištiktiems nelaimių: ištikus gaisrui, kritus gyvuliui ar atsitikus
kitoms nelaimėms. Buvusi urlietė Jadvyga Jasinevičienė (Balaišytė) prisimena,
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Povilo Šešelgio klojime suvaidinto spektaklio „Tadas Blinda“ artistai. 1935 m. Iš autoriaus
archyvo

Kazio Neniškio (stovi 1-as iš dešinės)
motina Nastė Neniškienė (sėdi su skarele)
ir keturios seserys: sėdi Veronika
Šešelgienė (Neniškytė), stovi (iš kairės):
Nastė Šešelgytė, Anelė Dagienė (Neniškytė),
Ona Riaubienė (Neniškytė). 1929 m.
Iš autoriaus archyvo
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Urlių kaimo merginos atlieka „Sakalų“ pratimus. Vadovauja Lietuvos kariuomenės puskarininkis
Vincas Gečius (kairėje). RKM-12829

Urlių kaimo vaikinai atlieka „Sakalų“ pratimus. Vadovauja Lietuvos kariuomenės puskarininkis
Vincas Gečius (kairėje). RKM-12830
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kad kritus karvei pas juos atvyko A. Dagys, pasiūlė iš savišalpos kasos paimti
paskolą ir pridūręs, kad turėdami karvę už pieną gaus pajamų ir grąžins skolą.
Taip tėtis ir padaręs. Ir net vaikai iki šiol už tai prisimena geru žodžiu A. Dagį.
Pavyzdžių galėčiau pateikti ir daugiau.
Išsiskirsčius į vienkiemius, Urliai gražėjo tiek tiesiogine, tiek ir perkeltine
prasme. Be abejo, nemažą įtaką čia darė Lietuvos jaunimo sąjungos Salų skyriaus
ir jo pirmininko urliečio A. Dagio įvairiapusė veikla. Bet ne visi tuo buvo patenkinti. Ir štai 1936 02 06 ši liberali šviečiamoji organizacija valdžios įsakymu buvo
uždaryta. Dėl savo pažiūrų – (būtent dėl pažiūrų!), neįtinkančių tautininkams, buvo
atleistas Salų ŽŽŪ mokyklos vedėjas Viktoras Juozapavičius. Kai kam nepatiko
ir plintanti laisvamanybė. Žodžiu, į kitaip mąstančius buvo „atkreiptas dėmesys“.
Kaip čia neprisiminus Juozo Keliuočio žodžių: „Per visą savo gyvenimą į kitaip
galvojančius niekad nežiūrėjau kaip į baubą, šėtoną ar priešą.“ Deja!?
Bet toliau dar grėsmingesni debesys kaupėsi virš nepriklausomos Lietuvos
Respublikos. Pasipylė grasinimai ir pavojai. Tai lenkų ultimatumas, tai Klaipėdos
krašto netektis… Nesulaukta jokio užtarimo, jokių protestų iš pasaulio galingųjų.
O ypač grėsmė iš Sovietų Sąjungos pusės. Prisimenu urliečių paburnojimus apie
A. Smetoną. Burnodavo dėl pigių žemės ūkio produktų ir dėl brangių pramonės
prekių, reikalingų ypač statyboms ir kitoms žemės ūkio reikmėms. Paguodos ir
pragiedrulių urliečiai laukdavo ir susilaukdavo iš Pupų Dėdės kupletų. Prisimenu,
kaip sekmadieniais pas P. Šešelgį jo klausytis susirinkdavo vos ne visas kaimas.
Susidūrimą tarp senų ir naujų vėjų apibūdina du įvykiai. Žinomas sovietų
veikėjas, buvęs Salų ŽŽŪ mokyklos moksleivis Antanas Raguotis prisimena:
„Prisimenu 1939 m. kovo 23 dieną, kai Klaipėdą užgrobė hitlerinė Vokietija. Jausdami
fašistinės okupacijos pavojų mes nutarėme surengti moksleivių demonstraciją. Dalyvauti
joje pakvietėme tik berniukus. Mūsų nuostabai prie demonstracijos prisijungė visi jau
nuoliai. Žygiuodami Salų miestelio pagrindine gatve, mes traukėme į kovą su fašistiniais
okupantais raginančias dainas. Daugelis mokytojų, išskyrus A. Andrašių, pastojo mums
kelią ir, grasindami kas dešimtą demonstracijos dalyvį pašalinti iš mokyklos, reikalavo
išsiskirstyti. Tačiau moksleiviai išsiskirstė tik tuomet, kai mes patys davėme komandą.”16
Kitas įvykis, menantis tuos laikus. Vizituodamas Salas vyskupas K. Paltarokas 1937 m. vasarą Salų bažnyčios inventoriaus knygoje įrašė:
„Vietos klebonas, kunigas Jonas Gudonis savo raporte pranešė apie šios parapijos religinį
bei moralinį stovį: pasidžiaugė, kad nuo paskutinės vizitacijos parapijos religinis bei mo
ralinis gyvenimas pakrypęs gerojon pusėn; prieštikybinė „Jaunimo” sąjunga likvidavosi,
prieštikybinė spauda taip pat sumažėjusi, nors dar pareina apie 100 egzempliorių, skaudu
esą, kad prieštikybinę spaudą skaito ir praktikuoja katalikai.“17
Prisimenu Urliuose skambėjusią dainą: Mes be Vilniaus nenurimsim... Atgavus Vilnių, aplankyti senosios sostinės
iš Salų apylinkės ir Urlių išvyko du 16 Kriaučiūnas V. Salos.., p. 91.
pilnutėliai sunkvežimiai vyrų. Po šios 17 Ten pat, p. 93.
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išvykos atmintyje išliko emocingas tėčio pasakojimas (nors tėtis šiaip nebuvo
emocingas) apie Vilnių, ypač apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
Bet... netrukus urliečiai pamatė, kad „Vilnius mūsų, o mes rusų”.

Urliai 1942 metais
Šiame skyrelyje pateikiame, kaip atrodė kaimas ir jo gyventojai 1942 m.
vykusio gyventojų surašymo metu.18 Prie surašymo faktų pridėsiu ir savo prisiminimus, papildymus ir kai kuriuos komentarus. Manau, čia pateikta medžiaga
sudomins būsimuosius Urlių kaimo istorijos tyrinėtojus.
Surašymo duomenis pateiksiu, remdamasis kaimo suskirstymu į tris linijas,
kurios ryškiai sugrupuoja visą kaimą, išskyrus rytinį ir vakarinį pakraščius.
Pradėsime nuo 1-osios linijos, t.y. ūlyčios, esančios kaimo pietuose palei
Dviragio ežero šiaurinio rago pakrantę.
Antanas Lapė, gim. 1894 m.; žmona Emilė, gim. 1888 m.; sūnus Antanas,
gim. 1927 m. ir močiutė Veronika, gim. 1865 m. Žemės valda – 18 ha.
Tai vienas iš stambiausių Urlių ūkių. Žmona Emilė mirė anksti. Sūnus
Antanas ūkininkavo tėvo ūkyje. Susikūrus kolūkiui dirbo fermos vedėju. Tolesnis
jo gyvenimas susietas su melioracija. Gyveno Rokiškyje. Yra miręs.
Konstancija Rudokienė, gim. 1852 m.; našlė. Žemės neturėjo. Elgetavo.
Troba neišlikusi.
Julė Dambrauskaitė, gim. 1902 m.; jos sesuo Ona, gim. 1905 m. Abi siuvėjos.
Kartu gyveno motina Ona, gim. 1870 m. Žemės neturėjo.
Jonas Tebelškis, gim. 1883 m.; žmona Felicija, gim. 1885 m.; sūnus Bronius,
gim. 1915 m. ir jo žmona Genė, gim. 1916 m. Turėjo 1 ha žemės. Žmona Felicija – antroji. Pirmoji mirė. Iš pirmosios santuokos turėjo tris dukras. Vyriausioji
Ona, gim. 1911 m., buvo ištekėjusi už urliečio Jurgio Žylos; vidurinė – gyveno
Salose, buvo ištekėjusi už B. Petrausko ir dirbo Salose skalbėja. Nešdama skalbinius plauti paslydo ir užsimušė. Našlaitę dukrą Benediktą augino seneliai.
Jauniausia duktė Stasė dirbo pieninėje. Mirus tėvui, ištekėjo už B. Kunčiūno,
susilaukė sūnaus Valdo. Ji ir sūnus žuvo tragiškai (nuskendo). Sūnus Bronius
apsigyveno žmonos tėviškėje Šetìkšnių kaime, vėliau Rimšionysê. Troba išlikusi,
tačiau apleista ir negyvenama.
Jonas Tebelškis dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, tarnaudamas caro
armijoje. Po Spalio perversmo grįžo į Urlius. Kiek pamenu, buvo prisiekęs žvejysmeškeriotojas ir nepralenkiamas pasakorius, pokštininkas.
Antanas Žyla, gim. 1867 m.; žmona Domicelija, gim. 1874 m., ir samdinė
Genė Garbauskaitė, gim. 1923 m. Žemės valda – 6 ha.
Nors A. Žyla buvo garbaus amžiaus, tačiau pagal išgales darbavosi savo
žemėje. Buvo rusų–japonų karo dalyvis. Mirė sulaukęs beveik šimto metų.
A. ir D. Žylos turėjo sūnų ir dvi dukras. Vyriausia Marijona, gim. 1899 m.,
buvo ištekėjusi už urliečio Jono Balaišio, kita dukra – už svėdasiškio Šilinio. Sūnus Antanas, gim. 1901 m., – pirmasis urlietis, baigęs Rokiškio J. Tumo-Vaižganto
gimnaziją, taip pat pirmasis, baigęs
aukštuosius agronomijos mokslus
18
1942 m. gyventojų surašymo byla, Lietuvos centrinis
Dotnuvoje. Dirbo įvairiuose Lietuvalstybės archyvas, f. 743, ap. 2, b. 5260.
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vos ūkiuose. Paskutinė darbovietė – Petrõšiškis. Mirus tėvui, kartu su žmona
apsigyveno tėvo namuose. Jo sūnūs Arvydas ir Rimantas tarnavo Tolimųjų Rytų
laivyne; duktė dirbo felčere Drùskininkuose.
Pačioje ūlyčioje yra išlikę trobesiai, kuriuose gyvena, saliečių pasakojimu,
„žmogus iš Panevėžio”.
Natalija Neniškienė, gim. 1912 m.; duktė Regina Neniškaitė, gim. 1938 m.;
samdinė Bagaslauskaitė Sofija, gim. 1915 m. Žemės valda – 6 ha.
Šioje sodyboje gimė mano mama, dar trys jos seserys ir brolis. Jauniausioji –
Nastė mirė anksti, jos nepamenu. Visos trys seserys ištekėjo už urliečių. Vyriausioji
Veronika už P. Šešelgio, mano mama už A. Riaubos ir jauniausioji Anelė už jau
minėto A. Dagio. Brolis Kazys, gim. 1910 m., 1941 m. savo valia išėjo anapilin.
Buvome bene gausiausia giminė: užaugome 7 pusbroliai ir 3 pusseserės.
Natalija, žuvus vyrui ir nepataisomai pašlijus sveikatai, sumaniai tvarkė ūkį,
kaip siuvėja apsiūdavo visą mūsų giminę. Mirė sulaukusi vos 42 metų. Likusią
be tėvo ir be mamos Reginą globojo motinos sesuo Janina Mažeikytė. Bet šeimos
nelaimės nesibaigė. Susiklosčius tokiai situacijai Regina ištekėjo už Apolinaro Šapkos
iš gretimo Guči¿nų kaimo. Bet šeimine laime teko džiaugtis neilgai: Apolinarą
nutrenkė žaibas. Ji liko našle su sūnumi Arvydu. Po to ištekėjo už buvusio vyro
Apolinaro brolio Vlado. Su juo susilaukė sūnaus Rimvydo. Bet sunki gyvenimo
našta pakirto Reginos sveikatą ir ji 2011 m. mirė. Po metų buvęs vyras Vladas
ir sūnus Rimvydas žuvo autoavarijoje.
Trobesiai išlikę, bet negyvenami.
Julė Jurkštienė, gim. 1866 m. Nors surašymo metu nepažymėta, bet čia
gyveno mirusios dukters sūnus Kazys Jakštas. Žemės valda – 1 ha. Julės vyras
urliečių minimas kaip buvęs geras kalvis. Paežerėje ilgai stovėjo likusi nenaudojama
kalvė. Anksti mirus dukrai Emilei, šiuose namuose apsigyveno dukra Marijona
su vyru Kajetonu Čepuku, jų sūnumi ir dukra. Sūnus Algis pasistatė namus ir
gyveno Salose. Dukros likimas man nežinomas.
Povilas Šešelgis, gim. 1904 m.; žmona Veronika, gim. 1904 m.; sūnūs: Kazys,
gim. 1929 m., Stasys, gim. 1931 m., Rimas, gim. 1938 m., ir duktė Genovaitė, gim.
1940 m.; pamotė Karolina, gim. 1858 m. Žemės valda – 12 ha.
P. Šešelgis buvo sumanus ir tarp urliečių autoritetingas ūkininkas. Puikiai
atrodė geltonai dažytas, čerpėmis dengtas namas. Naujoviškai sutvarkytas buvo ir
namo vidus. Be tradicinių gryčios ir seklyčios, buvo atskiras miegamasis, atskira
virtuvė, kambariai pamotei ir vaikams. Patogus ir moderniai įrengtas klojimas,
kuris labai tiko rengti kaimo vaidinimus. Kieme buvo įrengtas erdvus rūsys (skle
pas) daržovėms. Pažymėtina, kad čia ir žemė buvo pati derlingiausia Urliuose.
Ūkininko pažangą rodė ant namo iškeltas vėjo malūnėlis, kuris gamino elektrą.
Troboje veikė bene vienintelis Urliuose radijo imtuvas. Bet bene svarbiausia ir
unikaliausia – Blackstone firmos motoras ir kuliamoji. Tai technika, kuri iš Urlių
ir gretimų kaimų išvijo viso rudens (net iki Kalėdų) „spragilų techniką”.
Visi vaikai išsimokslino ir paliko Urlius. Vyriausias Kazys baigė Rokiškio
gimnaziją, po to – Žemės ūkio akademiją; iki pensijos dirbo Vilniaus vandens ūkio
projektavimo institute. Stasys baigė Rokiškio gimnaziją, po to – Žemės ūkio akademiją ir dirbo žemėtvarkininku. Gyveno Panevėžyje. Jauniausias sūnus Rimas irgi
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Visų amatų meistras
Jonas Balaišis.
Iš autoriaus archyvo

baigė gimnaziją, dirbo Rokiškio žemės ūkio mašinų gamykloje. Gyveno Rokiškyje.
Duktė Genovaitė įgijo spec. vidurinį išsilavinimą, dirbo ir gyveno Švenčionºliuose.
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2010 m. Palaidota Urlių kapinėse.
Pranas Mironas, gim. 1899 m.; žmona Ona, gim. 1911 m.; duktė Janina, gim.
1939 m.; samdinys Vytautas Žukys, gim. 1925 m. Žemės valda – 12 ha. Vėliau
šeima dar susilaukė dukters Marytės. Dukros, baigusios mokslus, paliko Urlius.
Mirus šeimos galvai, žmona išsikraustė pas dukteris, sodyba parduota Vainickams.
Jonas Balaišis, gim. 1899 m.; žmona Marijona, gim. 1899 m.; duktė Birutė,
gim. 1933 m.; duktė Elena, gim. 1938 m.; motina Ona, gim. 1869 m.; samdinė
Jadvyga Bagaslauskaitė, gim. 1923 m. Žemės valda – 14 ha.
J. Balaišis – iš daugiavaikės šeimos. Motina Ona pagimdė 9 vaikus, iš jų
užaugo 7. Jis buvo sumanus ūkininkas, iš tolo švietė skarda dengta troba, o aplink
sodybą buvo gražus sodas. Duktė Elena – farmacininkė, gyveno Panevėžyje.
Apie dukrą Birutę privalau papasakoti daugiau. Mudu mokėmės ir kartu
baigėme Salų pradžios mokyklą. Taip pat Rokiškio gimnazijoje mokėmės vienoje
klasėje ir kartu baigėme 1953 m. Toliau mūsų keliai išsiskyrė. Birutė studijavo
ir, baigusi Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo ekonomistės specialybę. Po kurio
laiko apsigyveno tėviškėje, dėstytojavo Salų žemės ūkio technikume. Čia sukūrė
šeimą. Dar daugiau, Birutė liko vienintelė gimusi Urliuose ir iki šiol gyvenanti
Urliuose. Mirus vyrui L. Motuzui, gyvena tėviškėje kartu su sūnumi Gintu. Gyvena ir auklėja anūkę ir proanūkę.
Atvažiavęs į Salas pas brolį Stasį dažnai aplankau kitoje ežero pusėje gyvenančią Birutę. Esame abu solidaus amžiaus, šlubuoja sveikata, tačiau prisiminti
ir pasipasakoti turime ką apsčiai.
J. Balaišio žemėje yra Urlių kaimo panteonas – kaimo ir Salų parapijos
kapinės.
Jonas Žyla, gim. 1919 m., nevedęs; sesuo Janina, gim. 1923 m.; motina Petrė, gim. 1870 m. Žemės valda – 1 ha. Pragyvenimui prisidurdavo meistryste. Po
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Urlių ir kitų kaimų
jaunuoliai Salų dvaro
parke. Iš dešinės
1-as sėdi Vincas
Gečius. Apie 1930 m.
Iš E. Gečiūtės albumo

karo vedė, kurį laiką gyveno Urliuose, po to, sakyčiau, kitur, ar ne Petrõšiškyje.
Sodyba neišliko.
Elžbieta Balaišienė, gim. 1877 m.; duktė Veronika, gim. 1915 m. Abi –
nervinės ligonės. Jas globojo Salose gyvenęs ir dirbęs sūnus Jonas, gim. 1912 m.
Žemės valda – 1 ha. Nors Jonas kartais turėjo bėdų su nervais, bet stebino jo
sugebėjimai: buvo visų amatų (kaip urliečiai porino, visų galų) meistras. Nuotraukoje jis įamžintas kaip kryžių meistras. Būtent jis J. Šešelgio sodyboje įrengė vėjo
malūnėlį, kuris gamino elektrą, ir instaliavo visą elektros tinklą. Taip pat įvedė
(pastatė) radiją. Dar daugiau, Salose jis prižiūrėjo visą elektros įrangą: ir variklį,
ir generatorių, ir tinklus. Kiek pamenu, visos Salos puikiai atsiliepdavo apie
J. Balaišį – elektriką. Be to, jis apylinkėje buvo ir laikrodininkas (dziegormeistras).
Sugedus žadintuvui visi į jį kreipdavosi pagalbos. Sugebėjo atlikti ir kitus darbus:
kalvio, mūrininko, radijo remonto ir kitus. Bet stebina tai, kad jis buvo bemokslis.
Paklaustas sakydavo, kad skaitydavo, domėjosi, kai rasdavo ką parašyta. Turėjo
tris sūnus ir dukrą. Kiek man žinoma, yra likęs sūnus Algis, dirbęs Anykščių
rajone kolūkio pirmininku. Dukros likimas man nežinomas.
Vincas Gečius, gim. 1905 m.; motina Agota, gim. 1876 m.; žemės valda – 1 ha.
V. Gečius gimė Rygoje. Po Pirmojo pasaulinio karo Rygoje buvo badas, ir
šeima grįžo į Lietuvą pas motinos Agotos seserį. Pasiskolinę pinigų nusipirko žemės
valdą ir čia gyveno iki mirties. Kiek pamenu, be Vinco, dar buvo dvi jo seserys:
Antanina ir Elena. Minėjome, kad Vincas Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu
buvo veiklus jaunuolis. Aišku, kad iš 1 ha ūkio šeima negalėjo prasimaitinti. Todėl eidavo papildomai užsidirbti pas Urlių ir gretimų kaimų ūkininkus. Vokiečių
okupacijos metais Vincas buvo prievarta išvežtas į Vokietiją. Grįžęs po karo dirbo
Salų ir Kamajų parduotuvėse. Mirė 1987 m. Prisimenu Vincą kaip linksmą vyrą,
nepakartojamą pasakotoją. Gaila, kad kol buvo gyvas, niekas neužrašė jo turiningų
pasakojimų apie Urlius, urliečius ir apskritai apie Salų kraštą. Trobesiai išlikę.
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Gečių šeima. Pirmoje eilėje (iš kairės) – sūnūs
Pranas ir Vincas, už jų motina Agota Gečienė
(Davainytė) ir duktė Elena (stovi). Apie 1930 m.
Iš E. Gečiūtės albumo

Petras Žyla, gim. 1913 m.; žmona Pranė, gim. 1916 m.; duktė Vladislava,
gim 1941 m. Jei atmintis nešlubuoja, po surašymo gimė dar viena duktė. Žemės
valda – 6 ha. Prisimenu Petrą visada giedros nuotaikos, darbštų urlietį. Jis ir Jonas
Žyla buvo broliai. Bet nors ir broliai, buvo skirtingi. Trobesiai išlikę ir kažkas
gyvena, bet nežinau kas.
Kazimieras Jurkštas, gim. 1888 m.; žmona Julija, gim. 1888 m.; duktė Kastė,
gim. 1929 m. Žemės valda – 11 ha.
Surašymo metu kartu negyveno vaikai: Feliksas – baigė Žemės ūkio akademiją, Stasys – kunigas-vienuolis, studijavo teologiją Insbruke ir Romoje, kunigystę
metė, Janina – baigė Žemės ūkio akademiją, kurį laiką dirbo Salų žemės ūkio
mokykloje, Balys – baigė Žemės ūkio akademiją, sąrašuose nurodyta gyvenantis
tėvo brolio, 1941 m. ištremto į Sibirą, namuose irgi Urlių kaime. Sūnus Kazys
baigė KPI.
1944 m. prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, Stasys ir Balys slėpėsi
tėvo namuose. Stasys susirgęs mirė ir buvo palaidotas po namo veranda. Visa
tai atskleidė Stasio žmona. Balys kaip bausmę turėjo kolūkyje atidirbti kažkiek
darbadienių.
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Tėvas Kazimieras turėjo gražų balsą ir buvo kaimo giesmininkas (kantorius).
Vienkiemio trobesių po melioracijos neliko. Tėvai mirę, o vaikų tolesnis likimas
ir gyvenamoji vieta nežinoma.
Pranas Neniškis, gim. 1916 m., ir motina Anelija, gim. 1877 m. Valdė 6 ha
žemės. Kiek aš pamenu, be Prano, buvo ir kitas brolis. Abu tarnavo kažkokios
paskirties vokiečių daliniuose. Pasibaigus karui sodyba buvo negyvenama ir nugriauta.
Kadangi Urliuose Neniškių buvo daug, tai visi buvo vadinami tiesiog vardais,
kai kurie turėjo pravardes. Šios sodybos šeimininkas turėjo pravardę Murnikas,
žmona Murnikienė, vaikai vadinti Murnikiokais. Pravardė pagal profesiją – buvo
mūrininkas.
2-oji linija. Tai vienkiemiai, esantys (išskyrus pakraščius) Urlių kaimo viduryje. Tad pradėkime kelionę iš rytų į vakarus.
Pranas Trumpickas, gim. 1880 m.; sūnus Kazys, gim. 1913 m.; sūnus Alfonsas, gim. 1919 m.; duktė Kastė, gim. 1916 m. Žemės valda – 16 ha.
Šeima turėjo dar dvi žemės valdas su trobesiais. Viena Neviìrių kaime, kur
gyveno vyriausias sūnus Antanas. Kita – Urlių šiaurės vakariniame pakraštyje. Dar
vienas brolis Marcelinas, įgijęs specialųjį žemės ūkio išsilavinimą, gyveno atskirai,
pastaruoju metu Ukmergėje. Sūnus Kazys ir duktė Kastė darbavosi šeimos ūkyje, vėliau kolūkyje. Po melioracijos abu pasistatė namus Salose ir iki mirties čia
gyveno. Abudu buvo viengungiai. Sūnus Alfonsas buvo išmokęs staliaus amato,
bet baigęs mokslus dirbo Salų žemės ūkio technikume. Visi yra mirę.
Antanas Jurkštas. Žemės valda – 15 ha. Jis kartu su visa šeima 1941 m.
buvo ištremtas į Sibirą. Trėmimo metu jam buvo 47 metai, žmonai Onai – 47 m.,
dukrai Kazei – 18 m., Sofijai – 16 m., Bronei – 14 m., Teresei – 11 m. ir Stasei –
7 m. Surašymo metu užfiksuota, kad šioje sodyboje gyveno Balys Jurkštas, gim.
1924 m. (t.y. brolio Kazimiero sūnus) ir teta Veronika Jurkštaitė, gim. 1878 m.
Žemės valda – 15 ha. Iš tikrųjų sodybą prižiūrėjo ir saugojo Veronika. A. Jurkštas
buvo Vaitk¿nų seniūnijos seniūnas. Nežinau, ar dėl šios, ar dėl kitų priežasčių
jų šeima buvo ištremta į Sibirą. Tremtyje A. Jurkštas žuvo. Motina su dukterimis
buvo grįžusi į Urlius, į savo sodybą. Bet vėliau kažkur persikraustė. Tolesnis
šeimos likimas nežinomas. Gyvenamasis namas buvo perkeltas į Salas. Kurį laiką
čia buvo Salų apylinkės būstinė. Namas – žalios spalvos, kokios buvo ir Urliuose,
tebestovi Salose, šalia klebonijos.
Ona Vaičiulytė, gim. 1907 m.; tėvas Ignas, gim. 1871 m. Žemės valda –
7 ha. Tėvas jaunystėje dirbo vežiku Rygoje, ir net vežikų vyresniuoju. Duktė
Ona gimė Rygoje. Mirus tėvui, dukrai sunkiai sekėsi ūkininkauti, tad, kiek man
žinoma, metusi ūkininkavimą dirbo vaikų aukle.
Kazys Vaičiulis. Žemės valda – 6 ha. Tačiau žemė dirvonavo, stovėjo tik
tušti tvartas ir klojimas, pats savininkas grįžo į Rygą.
Angelė Vaičiulienė, gim. 1881 m.; sūnus Alfonsas, gim. 1913 m. Rygoje.
Žemės valda – 7 ha. Alfonsas po surašymo vedė Teofilę Šešelgytę iš Nevierių
ir susilaukė trijų vaikų: dukters Mildos ir sūnų – Algio ir Edmundo. Po melioracijos persikėlė į Salas, o vaikai išvyko laimės ieškoti kitur. Angelė, Teofilė ir
Alfonsas yra mirę.
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Be Alfonso, šeimoje buvo duktė
Adelė, kuri buvo ištekėjusi už Zumbricko ir gyveno Vaitkūnų kaime; brolis
Antanas gyveno Kaune ir čia apie
1942 m. tragiškai žuvo; brolis Lionginas dirbo Salų parduotuvėje, po karo
apsigyveno Utenoje ir čia mirė.
Antanas Riauba, gim. 1896 m.;
žmona Ona, gim. 1906 m.; sūnus Bronius (aš pats), gim. 1934 m.; sūnus
Stasys, gim. 1935 m.; duktė Genovaitė,
gim. 1939 m.; motina Barbora, gim.
1860 m. Dar po surašymo 1948 m. gimė
sūnus Vincas. Žemės valda – 8 ha.
Brolis Stasys gyveno su tėvais ir
Salų technikumo ūkyje dirbo pienovežio
vairuotoju. Mirė (po ilgos ir sunkios
ligos) 2011 m. Susilaukė dviejų sūnų.
Saulius baigė Bùivydiškių žemės ūkio
technikumą ir ūkininkauja gretimame
kaime. Antrasis sūnus turi aukštąjį teisinį išsilavinimą ir dirba Kauno policijoje.
Sesuo Genovaitė, baigusi Salų Pirmasis Urlių kaimo šauktinis į Lietuvos
žemės ūkio technikumą, dirbo Utenõs kariuomenę Antanas Riauba. 1920 m.
rajone Norva¤šių, vėliau Saldùtiškio Iš autoriaus archyvo
tarybiniame ūkyje. Su vyru A. Šlamu
gyvena Saldutiškyje. Susilaukė dukters Nijolės ir sūnaus Vytauto.
Jauniausias brolis Vincas baigė Alytaus mechanikos technikumą, gyveno ir iki
pensijos dirbo Panevėžyje. Su žmona Alma susilaukė dviejų dukrų: Rasos ir Ingos.
Po melioracijos brolis Stasys apsigyveno Salose. Apsigyveno kartu su tėčiu
ir mama. Po brolio mirties Salose gyvena jo žmona Bronė.
Juozas Riauba, gim. 1871 m.; žmona Marijona, gim. 1872 m.; sūnus Jonas,
gim. 1911 m.; jo žmona Bronė, gim. 1921 m. Žemės valda – 8 ha.
Juozas ir mano tėtis Antanas buvo pusbroliai.
Šios kartos šeimos susilaukdavo daug vaikų, tačiau daug jų vos gimę mirdavo. Mano tėtis turėjo penkis brolius, tačiau keturi iš jų anksti mirė. Išgyveno
tėtis ir jauniausias jo brolis Povilas. Juozo Riaubos šeimoje gimė irgi šeši vaikai,
tačiau visi sulaukė garbingo amžiaus. Tai Urlių kaimo retenybė.
Nors šeimos galva buvo Juozas, tačiau visateisiu ūkininku buvo sūnus Jonas.
Su žmona Brone (po surašymo) susilaukė penkių vaikų – sūnų Česlovo, Alfonso,
Petro, Balio ir dukters Vandos.
Po melioracijos Jonas su žmona ir vaikais persikėlė į Salas. Jiems mirus ir
vaikams išskridus, namai liko tušti.
Bronius Žukys, gim. 1911 m.; motina Emilė, gim. 1880 m.; sesuo Julija, gim.
1918 m.; dėdienė Ona Žukienė, gim. 1860 m. Žemės valda – 16 ha.
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Bronius ir Julija buvo viengungiai. Abu globojo sesers Marijonos sūnų
Henriką Pragarauską. Apie jį toliau.
Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, 1944 m. Bronius traukėsi į vakarus.
Tačiau frontas užklupo Rytprūsiuose, liko sovietinėje zonoje ir grįžo namo.
Su Broniumi teko bendrauti, ypač kai susirgo sunkia liga, net kurį laiką
teko pagloboti. Jis buvo sumanus žemdirbys, visada giedros nuotaikos ir turėjo
gražų balsą. Sesuo Julija buvo baigusi Salų namų ruošos mokyklą. Kaip gera
šeimininkė buvo kviečiama padėti paruošti įvairius pobūvius.
Jiems mirus, sodybos nebeliko.
Kostė Tebelškienė, gim. 1898 m.; duktė Elena, gim. 1927 m.; sūnus Steponas, gim. 1928 m.; duktė Jurė, gim. 1931 m.; duktė Aldona, gim. 1932 m.; sūnus
Povilas, gim. 1936 m.; sūnus Valentinas, gim. 1937 m. Žemės valda – 9 ha.
Kostės vyras Juozas mirė 1939 m. Gausi šeima gyveno vargingai, ypač kol
užaugo sūnus Steponas, kuris tvarkė ne tik savo ūkį, bet ir eidavo uždarbiauti.
Duktė Elena baigė Rokiškio gimnaziją, mokytojavo Kamajuose, buvo Kamajų mokyklos direktorė, net Rokiškio rajono švietimo skyriaus vedėja. Mirus vyrui Poželai,
su dukra persikėlė į Panevėžį, kur irgi mokytojavo. Duktė Jurė dirbo įvairiose
vietose, gyveno ne Urliuose. Duktė Aldona, įgijusi vidurinį medicininį išsilavinimą,
dirbo felčere. Buvo ištekėjusi. Sūnus Povilas, baigęs Salų žemės ūkio technikumą,
dirbo pagal paskyrimą įvairiuose ūkiuose, net buvo kolūkio pirmininku. Sūnui
Steponui po vedybų persikėlus į Nevierius, namuose iki pat mirties šeimininkavo Valentinas. Visi vaikai, išskyrus Povilą, yra mirę. Sodyba yra išlikusi, tačiau
mirus Valentinui, negyvenama. Ją prižiūri Valentino sūnus, kuris gyvena Vilniuje.
Jurgis Žyla, gim. 1899 m.; žmona Ona, gim. 1911 m.; sūnus Algis, gim.
1937 m.; duktė Jadzė, gim. 1941 m.; sesuo Marijona, gim. 1905 m.; brolis Jonas,
gim. 1895 m.; motina Elžbieta, gim. 1860 m. Žemės valda – 8 ha. Po surašymo
gimė duktė Aldona, kuri su šeima gyveno Vilniuje. Sūnus Algis dirbo ir gyveno
Rokiškyje. Apie Jadvygos likimą man nežinoma.
Sodyba yra išlikusi, tačiau negyvenama. Ją prižiūrėjo sūnus Algis.
Ona Dagienė, gim. 1860 m.; marti Anelė, gim. 1911 m.; Anelės motina
Nastė Neniškienė, gim. 1876 m.; Onos anūkas ir Anelės sūnus Česlovas, gim.
1937 m. Žemės valda – 8 ha.
Tai Alfonso Dagio, jau pirmiau minėto, sušaudyto 1941 m. liepos 1 d., šeima: motina, žmona, sūnus ir uošvė. Anelė iš visų seserų (Veronikos Šešelgienės
ir Onos Riaubienės) išsiskyrė išsilavinimu, sumanumu, ištverme ir gerumu. Likusi
be vyriškų rankų, puikiai ir sumaniai tvarkė ūkį ir net, kaip reikia ūkininkauti,
jos patarimų klausdavo Urlių vyrai. Be ūkio darbų, jai teko prižiūrėti anytą,
mamą ir mažametį sūnų. Iki šiol išlikę šilti ir malonūs prisiminimai apie tetą ir
krikštamotę Anelę. Taip pat šilti ir malonūs prisiminimai išliko ir apie močiutę
Nastę. Jos trijų dukrų šeimose augome septyni pusbroliai ir trys pusseserės. Ji
visiems mums buvo maloni, visiems, neišskiriant nė vieno, ji dalijo savo šilumą
ir dėmesį. Visi mes dažnai lankydavomės šiuose namuose ir visada močiutę rasdavome darže. Dukrai Anelei padėdavo ir namų ruošoje.
Anelės anyta buvo ilgaamžė ir daugiavaikė. Mirė sulaukusi per 90 metų.
Pagimdė 11 vaikų, iš kurių užaugo tik penki: minėtas sūnus Alfonsas ir keturios
dukros: Ona, Marijona, Genė ir Kostė.
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Malonūs prisiminimai išliko iš bendravimo iki šiol su pusbroliu Česlovu.
Mokydamiesi Rokiškyje, apie trejus metus gyvenome viename kambaryje. Pusbrolis
Česlovas baigė Rokiškio gimnaziją. Žemės ūkio akademijoje įgijo hidrotechnikomelioratoriaus specialybę. Dirbo Rokiškio melioracijos valdybos vyriausiuoju inžinieriumi. Vėliau apsigyveno Žiežmåriuose. Stebėtina, kad jau sulaukęs garbaus
amžiaus ėmėsi ūkininkavimo Kauno rajone. Dabar prie Kauno marių kartu su
žmona sėkmingai darbuojasi sodo sklype. Stebiesi jo išauginamu gausiu sodo derliumi, žemdirbystės ir sodininkystės naujovėmis ir kitkuo. Matyt, šiuos gebėjimus
paveldėjo iš savo mamos. Aplankęs Česlovą, prisiminiau savo mamos žodžius:
esą Urliuose pomidorai iki raudonumo subręsdavo tik pas Dagienę. Tai ir dar
daugiau pasiekti tikrai sugeba Česlovas.
Antanas Dagys, gim. 1891 m.; žmona Anelė, gim. 1890 m.; sūnus Bonifacas,
gim. 1926 m.; duktė Liongina, gim. 1928 m.; duktė Alvina, gim. 1931 m. ir sūnus
Algis, gim. 1933 m. Žemės valda – 6 ha.
Antanas buvo Alfonso Dagio pusbrolis. Kurį laiką gyveno Peterburge, įgijo
batsiuvio specialybę, po revoliucijos grįžo į Urlius. Be pirmiau paminėtų vaikų,
dar buvo dvi vyriausios dukros: Antanina ir Eugenija, kurios artėjant vokiečių
okupacijai pasitraukė į Rusiją. Pasibaigus karui, grįžo į Lietuvą ir, kiek pamenu,
Antanina gyveno Kaune, o Eugenija Panevėžyje. Įsimintiniausi prisiminimai išliko
apie Algį, deja, jau išėjusį anapilin. Abudu mokėmės Salose vienoje klasėje, buvome
geriausi draugai. Klasėje pirmas mokinys visada buvo Algis, o aš „įsitaisydavau”
antroje vietoje. Deja, Algis neturėjo sąlygų toliau tęsti mokslų. Tačiau sumanumu
ir apsukrumu savarankiškai (kaip ir Bonifacas, Liongina ir Alvina) sėkmingai
prasiskynė gyvenimo keliuose. Visi, išskyrus Alviną, mirę.
Pranas Lukoševičius, gim. 1912 m.; žmona Adelė, gim. 1913 m.; duktė
Genė, gim. 1941 m.; uošvė Adamonienė Nastė, gim. 1873 m. Žemės valda – 8 ha.
Ūkis – Urlių kaimo pakraštyje, ribojasi su Guči¿nų kaimu. Vėliau gimė sūnus
Stasys, kuris iš visos šeimos išliko vienintelis.
Pranas Urliuose pagarsėjo kaip autoritetingas, sumanus ir gabus ūkininkas.
1952 m. jis buvo išrinktas Artojo kolūkio pirmininku. Kolūkį sudarė Urlių, Vaitkūnų,
Ùpių, Želmenÿ, Pastringíškio, Grevíškių, Nevierių ir Rimšioniÿ kaimai. Kolūkio
pirmininku dirbo iki 1954 m. Vėliau tapo šio ūkio statybininkų brigadininku.
P. Lukoševičius buvo balsingiausias Urlių kaimo vyras. Prisimenu, kai
jis užtraukdavo dainą, o jam pritardavo Bronius Žukys ir Kazys Trumpickas,
daina tarytum užpildydavo visus Urlius. Be to, jis giedojo Salų bažnyčios chore, taip pat kartu su Kazimieru Jurkštu buvo nepakeičiami kaimo giesmininkai
(kantoriai).
Po melioracijos persikėlė gyventi į Salas ir gyveno mano brolio Stasio kaimynystėje. Nežinau, dėl kokių priežasčių gyvenimą baigė savižudybe.
Ignas Baltrūnas, gim. 1876 m.; žmona Uršulė, gim. 1899 m.; įsūnis Vladas
Veiverys, gim. 1923 m. Žemės valda – 10 ha.
Sodyba Urlių kaimo vakariniame pakraštyje, ribojasi su Gučiūnų kaimu.
Vladas Veiverys tarp savo bendraamžių išsiskyrė raštingumu ir dėl to kurį laiką
dirbo Urlių brigados brigadininku.
Su šia sodyba ir baigiasi Urlių kaimo taip vadinamoji antroji linija.
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Persikelkim į rytinę kaimo pusę, į trečiąją liniją, t.y. šiaurinio kaimo pakraščio, prigludusio prie Salagirio ir prie Upių kaimo. Čia buvo prasčiausia Urlių
kaimo žemė.
Antanas Balaišis, gim. 1905 m.; sesuo Pranė, gim. 1918 m.; motina Nastė,
gim. 1870 m.; samdinė Emilė, gim. 1915 m., ir samdinys Jonas Krul, gim. 1918 m.
Žemės valda – 42 ha. Kažkodėl neužrašytas, nors kartu gyveno, Antano brolis
Aloyzas, gim. 1912 m. Dar buvo sesuo Kostė.
A. Balaišis mano prisiminimuose buvo paprastas kaimo valstietis. Kitoks
buvo jo brolis Aloyzas. Jis vasaros metu vaikščiodavo su skrybėle, vilkėdavo
lietpaltį ir buvo labai impulsyvus. Jų žemės valda buvo didžiausia Urliuose, bet
kartu ir bene prasčiausia žemė. Urliečiai šią žemės valdą vadino Mataušyne, nes
tėvas buvo vardu Mataušas, o brolius vadino Mataušiokais. Abu broliai buvo
viengungiai. Vėliau jie žemę pasidalijo ir Aloyzas pradėjo statytis savo trobesius,
bet nespėjo. Pokariu šios šeimos likimas tragiškas. Bet apie tai vėliau. Trobesiai
neišliko. Kiek pavyko išsiaiškinti, yra likę tik dukters Pranės palikuonys.
Aleksys Neniškis, gim. 1877 m.; žmona Uršulė, gim. 1878 m. Žemės valda –
11 ha. Sūnus Aleksys tvarkė visus ūkio reikalus, nors gyveno ir dirbo Salose.
Pokaryje jis su gausia šeima čia ir apsigyveno. Kadangi Neniškių Urliuose buvo
daug, tai jie dažniausiai buvo vadinami vardais. Šeimos galvą visi vadino Aleksiu,
žmoną Aleksiene, tarytum Neniškio ir nebuvo.
Žemę pasiglemžė Salagiris, sodyba iš visų pusių apsupta mišku. Kiek žinau,
išlikusiuose trobesiuose gyveno sūnus Algis, o jo sesuo Dangutė gyvena Salose.
Juozas Balaišis, gim. 1901 m.; žmona Marė, gim. 1896 m.; duktė Jadvyga,
gim. 1932 m.; duktė Elena, gim. 1934 m.; duktė Bronė, gim. 1936 m.; žmonos
sesuo Uršulė Krasauskaitė, gim. 1880 m. Žemės valda – 10 ha.
Kadangi ir Balaišių Urliuose buvo keletas, tad šio ūkio galvą urliečiai vadindavo tiesiog Juza ar Napalioku, nes jo tėvas buvo Napalys. Juozas buvo mano
tėtės pusseserės sūnus, tad mūsų šeimos palaikė giminystės ryšį. Aš daugiausia
bendravau ir tebebendrauju su dukra Jadvyga. Ji turėjo ir tebeturi gražų balsą,
gyvendama Rokiškyje dalyvauja ir bažnyčios chore, ir kultūros centro chore, taip
pat gieda gedulingose apeigose.
Dukra Elena gyvena Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje, kur iki
pensijos dirbo mokytoja. Ji turi gabumų poezijai. Su ja susipažinau, ji paliko šiltą
ir malonų įspūdį. Jauniausioji dukra Bronė gyvena Panevėžyje. Iki pensijos dirbo
Panevėžio Line. Gaila, bet visos trys našlauja. Sodyba neišliko, visa žemė atiteko
Salagiriui.
Rašant daug vertingų žinių pateikė Jadvyga. Po jos prisiminimų straipsnio
turinys tapo ne tik geresnis, bet ir gyvesnis.
Uršulė Balaišienė, gim. 1887 m.; duktė Sofija Baltakienė, gim. 1921 m.; už
kurys Jonas Baltakis gim. 1919 m. Žemės valda – 4 ha.
J. Baltakis mokėjo dailidės darbus, todėl gerokai prisidėjo prie šeimos išlaikymo. Pasklidus gandams, kad jis yra šnipas, miško brolių buvo sušaudytas.
Sofija tuo metu jau sunkiai sirgo ir greitai mirė. Našlaitę dukrą augino močiutė.
Šiuose namuose gyveno ir kita dukra Adelė (į surašymą kažkodėl neįtraukta).
Ji ištekėjo už svėdasiškio Vlado Miškinio, kuris Salose dirbo kalviu. Po vedybų
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taip pat gyveno šiuose namuose, turėjo pasistatęs kalvę. Susikūrus kolūkiui, dirbo
jame, bet vėliau apsigyveno Kamajuose ir čia mirė. Kiek man žinoma, Adelė dar
gyva ir gyvena pas dukrą Rimą Anykščiuose.
Ignas Ališauskas, gim. 1912 m.; žmona Ona, gim. 1912 m.; sūnus Povilas,
gim. 1935 m.; duktė Janė, gim. 1938 m. Žemės valda – 2 ha. Ši valda – tai brolio
Juozo Balaišio pasoga seseriai.
Ignas buvo užkurys, kilęs iš Ukmergės krašto, nedidelio ūgio, smulkaus
kūno sudėjimo, bet temperamentinga, linksma asmenybė. Pamenu, parvažiavęs
atostogų, pavaduodamas tėvą eidavau uždirbti darbadienių į kolūkį. Sunku, ypač
pradžioje, buvo pritapti prie Urlių vyrų. Kartu su jais rikiuodavausi ir aš šieno
pjauti. Ignas į pradalgę stodavo pirmas, ir tik pradėjus pjauti pabėgėdavo į priekį,
vėliau atsilikusių, o atsilikdavome visi, mandagiai palaukdavo. Tačiau pjaunant
antrą pradalgę, jau parodęs savo pranašumą, Ignas aprimdavo ir derindavosi prie
visų. Išvarę kelias pradalges, guldavome poilsio. Poilsis, pagal to meto tradiciją,
užtrukdavo ilgokai, šią pauzę pripildydavome linksmų pasakojimų, anekdotų ir
pan. Nepralenkiamu pasakotoju iš visų išsiskirdavo būtent Ignas. Nušienavę skirtą vieną barą, užsidėdavome dalgius ant pečių ir eidavome doroti kito, o Ignas
užtraukdavo dainą, kurią išgirsdavo visas kaimas.
Kadangi žemės valda buvo nedidelė, tad Ignas buvo priverstas prisidurti
prie savo ūkio iš šalies. Urliečiai dažnai prašydavo jo pagalbos. Buvo juokaujama,
kad nors Ignas buvo mažiausiai trečdaliu brangesnis už kitus, bet buvo kviečiamas
jis. Kviečiamas dėl to, kad per dieną tikrai atlikdavo trečdaliu ir daugiau darbų,
be to, darbus atlikdavo sąžiningai.
Savo charakteriu Ignas buvo maksimalistas. Tą jo savybę galima pailiustruoti tokiu pavyzdžiu. Jei patekdavo į rankas armonika, Ignas visas paskęsdavo
muzikoje. Armonikos garsus papildydavo linksmomis dainuškomis. Pokaryje jo
likimas susiklostė tragiškai. Bet apie tai vėliau.
Visi, išskyrus dukrą Janiną, mirę. Duktė gyvena Rokiškyje. Sūnus Povilas
dirbo mechanizatoriumi. Žemės valdą pasiglemžė Salagiris.
Marė Neniškienė, gim. 1895 m.; duktė Severija, gim. 1930 m.; duktė Janina,
gim. 1933 m. Žemės valda – 13 ha.
Neniškių Urliuose – gausa, tai Marę visi „įvardindavo” kaip Pranienę, pagal velionį vyrą Praną, kurį urliečiai vadindavo Praneliu. Ankstyvojoje jaunystėje
dėl įvairių priežasčių šiuose namuose tekdavo dažnokai lankytis. Šeima gyveno
erdviame, bet velionio Prano dar nevisiškai įrengtame name. Kadangi žemės valda didoka, bent Urlių masteliu, tad ūkininkauti be vyriškų rankų buvo sunku.
Didelė našta gulė ant vyresniosios dukters Severiutės pečių. Prisimenu motiną,
vadeliojančią arklį, o vos matomą Severiutę, laikančią plūgą. Ką ir bekalbėti!
Gyvenimas palengvėjo, kai Severiutė susirado užkurį Leoną Greibų. Susikūrus
kolūkiui, Severiutė turbūt iš inercijos dirbo sunkų melžėjos darbą. Vyras Leonas
darbavosi Salagiryje. Duktė Janina baigė Joniškºlio žemės ūkio technikumą ir dirbo
tuo metu garsiame Baisógalos gyvulininkystės institute. Čia rado šeimos laimę ir
čia tebegyvena. Sodyba dėl melioracijos perkelta į Salas, bet mirus Severiutei ir
Leonui stovi tuščia.
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Jonas Stočkus, gim. 1894 m.; žmona Ona, gim. 1894 m.; sūnus Juozas, gim.
1921 m.; sūnus Kazys, gim. 1923 m.; sūnus Bronius, gim. 1931 m.; sūnus Stasys,
gim. 1933 m. Jono motina Magdė, gim. 1867 m. Žemės valda – 14 ha.
Prieš tai šis ūkis priklausė Kaziui Balaišiui. Jo šeima – žmona Konstancija,
duktė Verutė ir sūnus Vytautas. Mano mamą ir Konstanciją siejo giminystė, todėl
abi šeimos palaikė artimus ryšius. Aš 1938 m. pirmąkart pamačiau nepažįstamą Joną Stočkų, kartu su sūnumis Broniumi ir Stasiu einantį per mūsų kiemą
maudytis. Mamos paklausiau, kaipgi Urliuose atsirado Stočkų šeima. Pasirodo,
K. Balaišis nesugebėjo grąžinti paskolos bankui ir ūkis buvo parduotas iš varžytinių. Ūkį nupirko K. Balaišio svainis J. Stočkus. Jų žmonos buvo Tebelškytės
ir jau minėto Juozo Tebelškio seserys. Nuo tada ir prasidėjo mano ir brolio
Stasio artima draugystė su bendravardžiais Stočkais. Su broliu pradėjome pas
juos lankytis. Sodyba, palyginti su mūsų, buvo varginga. Nedidelė, dūminė,
plūkta molio asla gryčia. Viduryje kamara. Neįrengta seklyčia, kuri buvo kaip
ir klėtis. Tvarto nebuvo, tiksliau, tvartas – būda iš velėnų, kurioje buvo laikomos karvės, kiaulės, avys ir vištos. Du arkliai buvo laikomi kluone. Pamenu
šaltą 1939–1940 metų žiemą, kada mums, vaikams, net ašaros riedėjo žiūrint į
apšalusius ir apšerkšnijusius gyvulius.
Bet ūkis gražėjo. J. Stočkus nepaveldėjo iš tėvų žemės. Jo tėvai ir jis pats
dirbo Šetekšnÿ dvare, vėliau nuomodavo žemę Ju»kupių kaime. Iš čia šeima
atsikraustė į Urlius. Kad turėtų savo žemės, trobesius, šeima sunkiai dirbo, skrupulingai taupė, dėjo centą prie cento, kol pagaliau tapo žemės savininkais.
J. Stočkus buvo sumanus ūkininkas. Ūkis diena iš dienos gražėjo. Pirmiausia
vyresniųjų sūnų dėka buvo pastatytas iš molio krėstas erdvus tvartas. Vėliau ir
kluonas, ir gana modernus gyvenamasis namas, pirtis. Laukuose brendo javų derlius. Bet 1945 metų liepos pradžioje įvyko nepataisoma tragedija. Stribai kartu su
atėjūnais iš plačiosios tėvynės sušaudė brolius Juozą ir Kazį. Žuvus broliams, prie
klojimo ir gyvenamojo namo statybos daugiausia prisidėjo jauniausias brolis Stasys.
Būtina pažymėti, kad anksčiau ir po šios tragedijos šeimos siela, laikanti tris
namo kertes, buvo O. Stočkuvienė. Sūnūs Bronius ir Stasys buvo gabūs mokslams.
Jie Salų pradžios mokykloje buvo pirmūnai, bet mokslus tęsė tik Bronius, Stasys
su tėvais liko ūkyje. Bronius 1951 m. baigė Rokiškio vidurinę mokyklą. Aukštąjį
mokslą baigė Maskvoje ir įgijo žemės ūkio inžinieriaus mechaniko specialybę.
Baigęs mokslus, grįžo Lietuvon. Dirbo Paróvėjos ir Kurkliÿ mašinų ir traktorių
stočių direktoriumi. Paskutinė darbovietė – Ignalinos agrosusivienijimo direktorius.
Paskutinius gyvenimo metus praleido Ignalinoje.
Jauniausias sūnus Stasys dirbo kolūkyje ir Salų ūkyje traktorininku. Buvo
labai darbštus, bet amoniakinis vanduo ir vibracija pakirto jo sveikatą. Vykstant
melioracijai trobesius perkėlė į Salų bažnytkaimį ir kartu su mano broliu Stasiu
su šeimomis apsigyveno greta.
Mano prisiminimuose Stasys buvo sumanus traktorininkas, gana apsišvietęs,
net ūkyje vadintas agronomu. Vadintas todėl, kad su jo nuomone sutikdavo ir ūkio
specialistai. Be to, Stasys – unikali Urlių kaimo ir Salų apylinkių enciklopedija. Jo
pasakojimai daug padėjo rašant apie Urlius. Mūsų bendravimas tebesitęsia iki šiol.
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Pranas Kilas, gim. 1900 m.; žmona Stefanija, gim. 1909 m.; duktė Danutė,
gim. 1934 m., ir sūnus Antanas, gim. 1938 m. Žemės valda – 12 ha.
Ūkis buvo į šiaurę nuo mūsų žemės. Iš mūsų kiemo matėsi kelias, apsodintas
vyšniomis, kuris vedė link Kilų namo durų. Namas buvo įspūdingas savo ilgiu
(iš vakarų į rytus). Jame buvo gryčia, kamara, pirtis ir erdvi seklyčia. Įspūdingo
dydžio buvo trys sublokuotos klėtys. Kiek kuklesni, labiau sulindę į žemę, buvo
tvartas ir kluonas.
Mano jaunystės dienomis šis kiemas buvo savotiškas kultūros centras, ypač
šiltuoju metų laiku. Jei užeidavo lietus, vakaruška persikeldavo į klėtį ar seklyčią,
kur vietos buvo pakankamai.
Šeimos galva buvo vienas mažiausio ūgio urliečių, todėl vadintas Pranuku
Kiliuku, nors buvo solidaus amžiaus.
Mūsų ūkiai buvo gretimi, todėl mes, vaikai, dažnai lankydavomės vieni
pas kitus. Duktė Danutė buvo mano vienmetė, tad kartu kulniuodavome į Salų
pradžios mokyklą. Baigusi šią mokyklą ji mokėsi Kamajų vidurinėje mokykloje.
Tolesnė jos darbinė veikla susijusi su lengvąja pramone. Išmoko siuvėjos amato
ir paskutinė jos darbovietė buvo Kaune, Baltijos siuvimo fabrike. Kaune sukūrė
šeimą ir iki šiol čia tebegyvena. Būtina paminėti jos gražų balsą. Iki šiol tebegirdžiu tarp šokių prašymą: „Danute, užvesk, Danute, uždainuok.“
Sūnus Antanas baigė Salų žemės ūkio technikumą ir kurį laiką dirbo Salų
ūkio Urlių skyriaus valdytoju-agronomu. Vėliau dirbo Šimonyse, čia sukūrė šeimą,
bet širdžiai sušlubavus anksti mirė.
Vykstant melioracijai gyvenamasis namas buvo pervežtas į Salas. Čia vėl
mūsų šeimos išliko kaimynais. Dabar šis namas stovi tuščias, tik vasaros metu
atvažiuoja Danutė su dukrų šeimomis ir būriu anūkų.
Albinas Velutis, gim. 1891 m.; žmona Domė, gim. 1899 m.; sūnus Pranas,
gim. 1928 m.; sūnus Vytautas, gim. 1930 m.; duktė Alfonsa, gim. 1936 m. Įtėviai: Motiejus Trumpickas, gim. 1865 m. ir jo žmona Marė, gim. 1867 m. Žemės
valda – 12 ha. A. Velučio žemės valda susisiekė su mūsų žeme, bet žemių derlingumas skyrėsi.
Iš sodybos trobesių išsiskyrė čerpėmis dengtas namas, nes daugumos urliečių gyvenamieji namai buvo šiaudiniais stogais. Pamenu, kad įtėvis nesuteikė
ramaus gyvenimo įsūniui ir nuolat tampė jį po teismus. Jo žmona Marė buvo
kitokia, vien jau tai, kad ji mylėjo įsūnio vaikus.
A. Velutis nebuvo urlietis, jis kilęs iš Užpålių apylinkės. Buvo nedidelio
ūgio, kaip ir kaimynas P. Kilas, tačiau stambesnio kūno sudėjimo. Pamenu, kaip
jis lengvai kilnodavo grūdų maišus beveik jo ūgio. Šiaip sumanus ūkininkas, o
kaime sunegalavus gyvuliui urliečiai laukdavo patarimo iš A. Velučio. Be to,
(išskirtinis jo bruožas) buvo iškalbingas, kaip urliečiai sakydavo – nuosakus.
Man ir broliui Stasiui teko artimai bendrauti ir susitikinėti su visais trimis jų
vaikais. Sūnus Pranas įgijo veterinaro ar zootechniko išsilavinimą ir dirbo svetur.
Mirus žmonai, su trimis dukromis grįžo į Urlius. Po kurio laiko išėjo užkuriu
už Vilimaitės Vaitkūnų kaime. Dirbo Salų ūkio gyvulininkystės fermoje. Miręs.
Su sūnumi Vytautu kartu mokiausi Rokiškio gimnazijoje, kurią jis baigė
1947 m. Kiek pamenu, baigęs dirbo mokytoju Šetìkšnių pradžios mokykloje, gre1050
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timame Panemunėlio valsčiuje. Matyt, iš tėvo paveldėjo iškalbą, todėl toliau dirbo
valdišką darbą Rõkiškyje, Utenojê, Jonavojê. Po mirties, kaip nebūdinga kitiems
kraštiečiams, grįžo amžino poilsio į Urlių kapines.
Duktė Alfonsa baigė aukštuosius žemės ūkio mokslus, kurį laiką su šeima
gyveno Urliuose ir dėstė Salų žemės ūkio technikume. Vėliau persikėlė į Šìduvą.
Jonas Kalnietis, gim. 1893 m.; žmona Julė, gim. 1894 m.; duktė Stasė, gim.
1923 m.; duktė Valė, gim. 1925 m.; sūnus Vytautas, gim. 1927 m.; duktė Vanda,
gim. 1929 m., ir duktė Elena, gim. 1930 m. Jono tėvas Petras, gim. 1857 m. Žemės valda – 12 ha.
J. Kalnietis dar caro laikais buvo išvykęs laimės ieškoti į Peterburgą, bet jos
neradęs sugrįžo į tėviškę. Tarp mūsų ir Kalniečių šeimų buvo labai šilti santykiai
ir nuolatinis bendravimas, nors mano tėtis ir Jonas buvo skirtingos natūros: Jonas
nenusėdintis vietoje, mėgstantis keliauti ir mokantis bendrauti, o tėtis namisėda.
Net mama sakydavo, kad nueik pas Kalnietį, pasižmonėk, nelauk visą laiką jo
ateinančio. Prisimenu, kaip susikūrus kolūkiui Jonas išvesdavo tėtį padirbėti – tai
sulopyti prakiurusį stogą, tai užtverti ar suremontuoti gardą ir kt.
Jo šeima buvo gausi, o žemė nederlinga, todėl Jonas ir jo sūnus eidavo
uždarbiauti, kad papildytų šeimos aruodą.
Būtina pridurti, kad J. Kalniečio sodyba buvo Urlių kaimo kultūros cent
ras. Joje vykdavo gegužinės ir birželinės pamaldos, per kurias susirinkdavo daug
jaunimo, o po maldų vykdavo vakaronės. Ilgais žiemos vakarais pas juos rinkdavosi urliečiai.
Visi Kalniečių vaikai buvo komunikabilūs, mėgo bendrauti, o ir su jais bendrauti buvo lengva ir įdomu. Duktė Stasė buvo siuvėja, bet nuo patirto išgąsčio
anksti mirė. Duktė Valė kurį laiką gyveno Kaune, vėliau nemaža laiko praleido
Urliuose. Bet šeiminę laimę ji surado Tauragėjê. Vėliau, sulaukusi solidaus amžiaus, kartu su dukra gyveno Vilniuje.
Sūnus, nors ir turėjo sveikatos problemų, bet buvo bene darbščiausias tarp
Urlių kaimo bendraamžių. Vėliau tapo Vºbriškių kaimo užkuriu, čia ir mirė.
Daugiausia prasmingiausio bendravimo prisiminimų išliko su dukra Vanda.
Kartu mokėmės Rokiškio gimnazijoje, tiesa, ji mokėsi vyresnėje klasėje. Man, kaip
matematikui profesionalui, įsimintina, kad ji pirmoji iš urliečių tapo profesionalia
matematike. Baigusi Šiaulių mokytojų institutą, dirbo Suvalkijoje, Plùtiškių miestelyje. Čia ištekėjo, vėliau dirbo Plùngės miesto mokyklose. Sulaukusi užtarnauto
poilsio, apsigyveno pas dukrą Vilniuje. Malonu, kad šis mūsų bendravimas tebesitęsia iki šiol, ir jau apie 70 metų.
Kiek kuklesni prisiminimai išliko apie dukrą Eleną. Ji mano prisiminimuose
išliko kaip maloni, tikro, „kalnietiško“ būdo pana. Savo laimę surado ne Urliuose
ir dabar tebegyvena Suvalkijoje.
Po melioracijos šeima, tiksliau, tėvas Jonas su žmona Jule, persikėlė į Salas
ir abu jau senokai mirę.
Būtina pažymėti, kad buvusi moteriška šeima ir toliau išliko moteriška:
sūnaus ir dukrų palikuonys – devynios anūkės.
Petras Neniškis, gim. 1882 m.; žmona Marijona, gim. 1902 m.; duktė Vladislava, gim. 1925 m.; sūnus Leonas, gim. 1927 m.; duktė Leona, gim. 1931 m.;
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duktė Vida, gim. 1934 m.; duktė Rima, gim. 1937 m. Petro brolis Jonas, gim.
1866 m., sesuo Ona, gim. 1905 m. Žemės valda – 16 ha.
Tai viena gausiausių ir moteriškiausių Urlių kaimo šeimų. Duktė Vladislava buvo siuvėja, ištekėjo taip pat už siuvėjo. Kurį laiką gyveno kartu su tėvais.
Vykstant melioracijai persikėlė į Salas. Ir čia, Salose, abu tą pačią dieną mirė.
Vladislava buvo gana išsilavinusi ir, be įprasto siuvėjos darbo, dirbo ir kultūros
baruose. Dalį jos sukauptos medžiagos man perdavė Salų bibliotekos vedėja Rasa
Kalnietienė. Sūnus Leonas, susikūrus kolūkiui, buvo pirmasis Urlių brigados
brigadininkas ir iki pat mirties visas jo gyvenimas buvo susietas su Salų ūkiu.
Visos kitos dukros išsimokslinusios paliko Salų apylinkę ir, kiek man žinoma, tebėra gyvos.
Jurgis Neniškis, gim. 1871 m.; žmona Marcelė, gim. 1873 m.; sūnus Petras,
gim. 1910 m.; duktė Viktė, gim. 1916 m. Žemės valda – 6 ha.
Jurgis buvo Petro pusbrolis. Žemės valda yra į šiaurę nuo Petro žemės.
Jurgis Neniškis buvo laikomas kaimo žiniuoniu: įkirtus gyvatei ar ištikus kitai
bėdai, žmonės, ypač moterys, eidavo pas jį, kad užkalbėtų. Lyg ir padėdavęs
užkalbėjimas.
Reikia paminėti, kad Jurgio ir Marcelės sūnus Lionginas tapo kunigu. Jis
vos ne visą savo gyvenimą kunigavo gretimoje Duokiškio parapijoje. Kiek teko
girdėti iš duokiškiečių, taip pat ir iš saliečių, Lionginas kaip kunigas buvo gerbiamas ir mylimas. Apie jį šiam leidiniui kartu su iš gretimo Dava¤niškio kaimo
kilusiu vyskupu Juozu Tūnaičiu parašėme atskirus straipsnius.
Į šiaurę nuo Jurgio Neniškio 2 ha žemės valdos priklausė Jonui Neniškiui.
Iki surašymo čia gyveno dvi jo dukros. Kad atskirtų nuo kitų Neniškių, urliečiai
šį Neniškį „pakrikštijo“ Joneliu, o dukras – Jonelytėmis (Jonelyčiomis). Iki nugriovimo sodyba buvo tuščia, o kur išsikraustė dukros, man nežinoma. Tarsi viena
iš jų gyveno Skåpiškyje.
Tai dar ne visi Neniškiai. Pereikime prie dar vienos Neniškių sodybos.
Ona Neniškienė, gim. 1889 m.; duktė Elena, gim. 1915 m.; duktė Kostė,
gim. 1928 m. Žemės valda – 8 ha.
Šios šeimos galvą urliečiai vadino Juozapiene (jos mirusį vyrą vadino Juoza
pėliu). Jų vienkiemis buvo ant kalnelio, bene vienintelio Urliuose. Kitas kalnelis,
vadinamas Čirūnkalniu, buvo Jono Balaišio žemėje. Motina ir abi dukros buvo
balsingiausia šeima Urliuose. Ypač gražius balsus, turbūt iš motinos, paveldėjo
abi dukros.
Prieš keletą metų sutikta Kostė į mano klausimą, ar dar dainuoja, ar dar
gieda, atsakė, kad nors ir slegia metų našta, nors susikūprinusi ir sumažėjusi, bet
dar vis kviečiama giedoti Svėdasų ir Adomýnės bažnyčiose. Ar ji dar gyva, ar
jau mirusi – sužinoti nepavyko.
Jonas Vaičiuškis, gim. 1919 m.; žmona Anelė, gim. 1910 m., ir Anelės sūnus
Kazys, gim. 1937 m. Žemės valda – 6 ha.
J. Vaičiuškis buvo užkurys, atėjęs į šiuos namus mirus Anelės vyrui Kaziui.
Kad atskirtų Neniškius, velionis Kazys buvo vadinamas Damulioku, nes jo tėvas
buvo vardu Domas ar Dominykas.
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J. Vaičiuškis slapstėsi nuo karinės prievolės ir stribų bei atvykėlių iš rytų,
bet buvo nušautas. Dėl savo charakterio ir dėl savo poelgių, švelniai kalbant,
buvo vertinamas nevienareikšmiškai. Žuvus J. Vaičiuškiui, Anelė ištekėjo dar už
vieno užkurio – Antano Lapienio.
Kiek man žinoma – visi, taip pat ir Kazys, yra mirę. Kažkur, ne Salų apylinkėje, gyvena Antano ir Anelės dukra. Apie ją daugiau žinių neturiu.
Bronius Medželas, gim. 1919 m.; žmona Bronė, gim. 1919 m. Žemės valda –
2 ha. Tai žemė, paveldėta iš Domo Neniškio pagal giminystės ryšį. Apie 1947 m.
B. Medželas mirė, o jo žmona Bronė ištekėjo už Kosto Terebos. Ji turėjo vaikų iš
abejų vedybų, bet apie palikuonis man nieko nežinoma. Kostas ir Bronė yra mirę.
Jau po surašymo iš Domo Neniškio žemės valdos Kazio seseriai Onai Neniškytei, ištekėjus jai už Petro Žiaugros, buvo skirti 2 ha žemės pasogos.
Pačiame šiaurės vakariniame pakraštyje buvo trys paskutinės Urlių kaimo
sodybos, besiribojančios su Gučiūnų kaimu.
Kazė Kilienė, gim. 1981 m.; duktė Stefanija, gim. 1923 m.; sūnus Romas,
gim. 1925 m., ir sūnus Jonas, gim. 1929 m. Žemės valda – 16 ha.
Sūnus Romas dirbo savo ūkyje, kolūkyje ir Salų ūkyje. Vedęs gana solidžiame amžiuje apsigyveno Panevėžyje, ten ir mirė. Kiek žinoma – visi mirę. Apie
palikuonis žinių nėra.
Kazys Vitkevičius, gim. 1897 m.; žmona Akvilė, gim. 1906 m.; sūnus Bronius, gim. 1936 m.; duktė Renė, gim. 1939 m.; motina Zosė, gim. 1860 m. Žemės
valda – 12 ha.
Po surašymo šeima susilaukė dar vieno sūnaus Petro. Abu sūnūs mirę.
Apie dukrą žinių neturiu.
K. Vitkevičius yra skapiškėnas ir Urliuose apsigyveno nusipirkęs žemės.
Urliuose buvo ištekėjusi ir jo sesuo – Marijona Neniškienė.
Kazys Bitinas, gim. 1899 m.; žmona Vanda, gim. 1893 m.; sūnus Kazys,
gim. 1927 m. Žemės valda – 7 ha.
Ši žemės valda priklausė urliečiui Pranui Trumpickui. Ją nuomojosi K. Bitinas. Mirus žmonai, K. Bitinas su sūnumi apsigyveno Jurkupiuose. Išsikrausčius
Bitinams namai liko tušti, o vėliau kurį laiką juose gyveno kiti nuomininkai.
Taip atrodė Urliai 1942 m. Tokie išliko iki aštuntojo dešimtmečio pradžios,
kol sulaukė melioracijos.

Urliai okupacijų metu
Atlikus žemės reformą, kurios metu kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius,
jau XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Urlių kaimas sutvirtėjo ekonomiškai ir pagražėjo
išoriškai. Per paskutinius ketvirtojo dešimtmečio metus kaimas lyg ir stabtelėjo –
sulėtėjo statybos, prigeso kultūrinis gyvenimas, jaunimas sukūrė šeimas ir tarytum
buvo laukiama naujos kartos atėjimo. Kaimiečiai buvo nepatenkinti A. Smetonos
autoritariniu valdymu, žemomis žemės ūkio produktų kainomis, aukštomis pramonės gaminių kainomis, taip pat pilietinės visuomenės daigų varžymu.
Urliečiai buvo susirūpinę ir suprato, kad virš Europos kaupiasi karo debesys. Juos jaudino ir baugino Klaipėdos krašto netektis ir lenkų ultimatumas dėl
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diplomatinių santykių užmezgimo. Ėjo kalbos apie slaptus pasitarimus, susitarimus,
paktus. Be abejo, urliečiai nežinojo apie slaptus Maskvos ir Berlyno susitarimus
ir slaptus protokolus. Susitikę tarpusavyje jie spėliojo, prie ko šliesis Lietuva: prie
ruso ar prie vokiečio? O gal ateis amerikonas? 1940 metų birželio viduryje Urliai
tiesiogiai patyrė visų ultimatumų, grasinimų, paktų, slaptų protokolų ir didžiųjų
demokratinių valstybių nuolaidžiavimo pasekmes. Pamenu, kaip gražią sekmadienio popietę beveik visa mūsų giminė susirinko pas dėdę Kazį Neniškį. Ir staiga
iš vakarų pusės pamatėme ilgą, per Urlių ūlyčią lėtai slenkančią Raudonosios
armijos tankų, šarvuočių ir kitokios technikos koloną. Iki šiol prisimenu tos lėtai
slenkančios kolonos garsus: motorų ūžesį, ausis rėžiantį girgždesį ir sukeltus didžiulius dulkių debesis, pro kuriuos nesimatė net ežero vandens. Kolona retkarčiais
stabteldavo, bet nors kepino didelis karštis, kareiviai neužsukdavo net atsigerti
vandens. Akyse tebestovi prie sustojusios kareivių kolonos besiartinantis dėdės
kaimynas senelis Antanas Žyla, rusų–japonų karo dalyvis. Tėčio paklaustas, ką
išgirdo iš rusų kareivių, senelis su įprastu priežodžiu atsakė: „Prasmegtum, kokie
čia ruskiai, kad nesikalba ir nesikeikia.“ Į klausimą, kas bus toliau, senelis paporino,
kad nežinia, kas bus, ir pajuokavo, kad „katino dienos jau baigėsi“.
Įvykiai pylėsi lyg iš gausybės rago, lyg burtininkui pamojus lazdele. Jau
liepos mėnesį Urlius pasiekė siaubingi pranešimai. Iš jų paaiškėjo Maskvos siekiai
inkorporuoti Lietuvą į SSRS sudėtį panaudojant „demokratines“ priemones, t. y.
panaudojus klastą ir prievartą legalizuoti inkorporavimą „pagaminus“ iš savųjų
„Seimą“, kuris kreiptųsi į Maskvą su prašymu priimti Lietuvą į SSRS, legaliai
suburti delegaciją, kuri važiuos į Maskvą parvežti „Stalino saulės“.
Urlius naujosios valdžios veiksmai siaubingai sukrėtė 1941 m. birželio
14 dieną. Su broliu Stasiu tos dienos ankstų rytą pastebėjome, kad tėtis, mama ir
močiutė Barbora kaip nesavi vaikšto po trobą. Pakilę iš patalo išbėgome į kiemą.
Kaimyno Prano Kilo sodyboje pastebėjome stovintį sunkvežimį, keistą šurmulį,
svetimų žmonių, taip pat ir vaikų. Čia buvo tremčiai pasmerktos trys šeimos. Tai
Jonas Kilas, 35 metų, jo žmona (vardo nepamenu) 32 metų, dukros – Antanina
7 metų ir Janina 5 metų. Šeimos „kaltė“, kad tėvas Jonas buvo pasienio policininkas, atbėgęs pas brolį po minėtų įvykių. Kita urliečių šeima – tai Antanas
Jurkštas 47 metų, žmona Ona 47 metų ir penkios dukros: Kazė 18 metų, Sofija
16 metų, Bronė 14 metų, Teresė 11 metų ir Stasė 7 metų. Kokia kaltė? Galbūt
turėjo daug žemės – 15 ha. Bet žemė buvo prasta! Galbūt, kad buvo Vaitkūnų
kaimo seniūnas? Trečia šeima – Salų pradinės mokyklos vedėjas Jonas Muralis 38 metų, jo žmona mokytoja Adelė 32 metų, sūnus Algis 8 metų ir duktė
Danguolė 4 metų. Urliai buvo sukrėsti: už ką, kodėl nekalti žmonės, net vaikai,
patyrė tokią žiaurią tremtį?
Vos tik nudardėjo ešelonai, į gyvulinius vagonus prikimšti tremtinių, po
savaitės, 1941 m. birželio 22 dieną, prasidėjo karas. Hitlerinė Vokietija užpuolė
stalininę Sovietų Sąjungą. Karo aidai greitai pasiekė ir Urlius. Padangėje riaumojo
vokiški lėktuvai su kryžiaus ženklais. Pasirodė ir mechanizuotos kolonos, per Salas
traukusios link Kamajų, Panemunėlio. Su broliu ir kitais vaikais juos stebėjome
stovėdami pakelėje. Mums, vaikams, pasirodė, kad šios kolonos yra ir gražesnės,
ir galingesnės, kareiviai švariai apsirengę, išsiprausę ir išsikvėpinę. Mums, vai1054
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kams, labiausiai imponavo triračiai motociklai. Tačiau
vyresniems urliečiams kilo klausimas: kas bus toliau?
Ar šios kolonos negrįš pralaimėjusios iš Rytų, ar grįš
atgal? O gal pasirodys ir amerikonas. Kodėl gi ne?
Prognozės sklandė atsargios. Gal tik dvidešimtmečiai,
trisdešimtmečiai, pamatę galingą vokiečių techniką,
sakė, kad „rusas nebegrįš“. Vyresni buvo atsargesni.
Kokie tuo metu vyko įvykiai Urliuose ir Salose?
Vos nusiritus vokiečių armadai į Rytus, Salose
susibūrė ginkluotų vyrų būrys. Kai kurie ant rankos
buvo užsirišę baltą raištį, todėl sovietinėje istoriografijoje buvo vadinami baltaraiščiais. Tačiau Salose jie
buvo vadinami partizanais. Naujausioje istoriografijoje
jie vadinami sukilėliais. Tarp jų buvo ir pažįstamų
urliečių. Buvo ir nepažįstamų. Salų būrio štabo viršininkas buvo iš Kalvių kaimo kilęs Pranas Kepalas. Kultūrinio gyvenimo
Tai buvo trijų seserų – mano mamos, Veronikos Šešel- organizatorius, kooperatyvų
gienės ir Anelės Dagienės – pusbrolis. Kodėl ir kaip kūrėjas Alfonsas Dagys
jis pateko į šį būrį lėmė atsitiktinumai. Jų neminėsiu. (1908–1941). 1931 m.
Tačiau jis pranešė dėdei Povilui Šešelgiui, Alfonso Iš autoriaus archyvo
Dagio svainiui, esą, Dagio reikalu iš Kamajų atvyks
ginkluotų partizanų būrys. Dėdė Povilas primygtinai patarė Dagiui: imk dviratį ir
važiuok į Kauną pas savo pažįstamus, slėpkis, nes tave gali sušaudyti. Alfonsas
Dagys atsisakęs slėptis. Kodėl? Pareiškęs, kad nėra už ką jo areštuoti ar šaudyti.
Esą, jis niekam blogo nėra padaręs. Deja, toks jo naivumas baigėsi tragiškai.
Toliau A. Dagio tragedija rutuliojosi taip. 1941 m. liepos 1 dieną „Dagio
reikalu“ į Salas atvyko pilnas sunkvežimis ginkluotų vyrų. Nežinau, kaip juos
vadinti: sukilėliais, baltaraiščiais ar partizanais. Vadinsiu, kaip jie ir buvo tuo
metu vadinami – partizanais. Atvykę užsuko į Salų kleboniją. Ir čia buvo išgirstas
nurodymas – nuosprendis: „Vyrai, Dagio gyvo neimkite“ (!?). Po to nuvyko į Urlius
ir sustojo prie Jono Balaišio sodybos. Kas ten dalyvavo, neminėsiu. Iš čia keletas
„nuosprendžio“ vykdytojų takeliu nuėjo į Dagio sodybą. Troboje „nusikaltėlį“
surado lovoje! Ir tada kilęs iš Kamajų krašto Stalionis paleido mirtinus šūvius.
Paleido motinos, žmonos ir keturių metukų sūnaus akivaizdoje. Man sunku tuos
įvykius išreikšti žodžiais, rašau ir perrašau, bet širdis tebevirpa, protas nerimsta.
Prisimenu apie šį įvykį pasakojančius vyrus ir moteris, ir ne tik urliečius, saliečius, kamajiškius ir panemunėliečius. Tų pasakojimų tikrumu – ne tik aš, bet ir
kiti žmonės – neabejoja. Ne vieną kartą girdėjau, kad egzekuciją įvykdęs Stalionis,
ypač išgėręs, „girdavęsis“, kad jis A. Dagio nepažinojęs, nesupratęs, ką reiškia:
„Vyrai, neimkite Dagio gyvo.“
Tad kuo gi nusikalto A. Dagys, kad jam reikėjo skelbti ir įvykdyti mirties
nuosprendį? Apie jo „kaltes“ jau rašiau pirmiau. Dabartinių laikų dogmų kūrėjai
(pavardžių neminėsiu) A. Dagį įvardija kaip „tarybinį aktyvistą“. Bet tai netiesa. Tai rodo tas faktas, kad jis nebuvo komunistų partijos narys. Nedalyvavo
1940–1941 metų akcijose. Kaltas buvo dėl to, kad buvo laisvamanis, bet nebuvo
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„buldozerinis“ ateistas. Dar daugiau, kaltas buvo dėl to, kad bažnyčioje nekrikštijo
savo sūnaus. Tad natūralu klausti: ko vertas toks tikėjimas, jei jis ginasi žudydamas jam nepritariančius žmones. Primenu, kad Alfonsas Dagys buvo mamos
sesers Anelės vyras.
Bet su A. Dagio žūtimi mūsų šeimos ir mūsų giminės nelaimės nesibaigė.
Ta pati „komanda“ atvyko „atsiskaityti“ ir su mamos broliu Kaziu Neniškiu.
Nors, kaip ir A. Dagys, taip pat buvo įspėtas, bet buvo įsitikinęs, esą, už ką
jį areštuos, už ką šaudys? Juk jis nieko blogo nepadaręs (!) Bet sužinojęs apie
A. Dagio žūtį, neištvėrė ir savo noru išėjo anapilin. Dėdė Kazys buvo tarp A. Dagio bendražygių, kad ir Lietuvos jaunimo sąjungoje, bet išsilavinimu, gyvensena
ir būdo bruožais neprilygo A. Dagiui. Kalbėta, kad jis atsitiktinai, netyčia tapo
komunistų partijos nariu. Bet apie jo narystę patvirtinta tik tada, kai jo duktė
Regina rado pastogėje bilietą.
Vyresniems, aišku, nepatiko jų poelgiai santykiuose su Bažnyčia. Vidurinė
karta buvo supratingesnė ir tolerantiškesnė. Bet šios dvi tragedijos sukrėtė ne
tik šeimą ir ne tik gimines. Kai aplankau Urlių kapines, skaitau paminklinius
užrašus: „Alfonsas Dagys 1908–1941“; „Kazys Neniškis 1910–1941“. Ir visą laiką
jaučiau pareigą papasakoti apie juos ir raštu įamžinti jų atminimą. Džiaugiuosi,
kad atsirado tokia proga.
Bet ir po K. Neniškio išėjimo anapilin bėdos nesibaigė. Buvo areštuotas
mamos sesers vyras dėdė Povilas Šešelgis. Visų arešto aplinkybių nepasakosiu, bet
vėl kyla klausimas: kuo gi P. Šešelgis nusikalto? Ar jo kaltė – artima draugystė
su A. Dagiu? Su kitu svainiu – K. Neniškiu santykiai kartais būdavo netgi įtempti.
Šiaip, kaip sumanus ūkininkas, jis buvo užsiėmęs savo ūkio reikalais. Juk šeimoje
augo keturi vaikai, tarp jų vienų metukų duktė Genovaitė. Be to, atėjus rudeniui,
jis su savo technika ne tik Urliuose kuldavo javus. Jis užkliūdavo davatkiškai nusiteikusiems žmonėms, esą, per retai lanko bažnyčią ir pan. Pamenu tuos metus,
kai nežinia kokiais reikalais su broliu atsidūrėme Salose. Senosios klebonijos verandoje tarp ginkluotų vyrų pamatėme sėdintį dėdės Povilo pusbrolį, urlietį Aloyzą
Balaišį. Vos paėję sutikome tetą Veroniką, nešančią lauknešėlį areštuotam vyrui.
Taigi kokia tais laikais buvo sumaištis! Ne tik pusbroliai, bet ir broliai stovėjo
skirtingose barikadų pusėse. Bet dėdė Povilas Šešelgis išvengė svainių likimo.
Po šių įvykių sunerimo ir ketvirtasis svainis, amžiumi vyriausias, 45 metų
tėtis Antanas Riauba. Pamenu, užsivilko išeiginį kostiumą ir išėjo tarsi „atgailauti“
į Salas. Iš Salų grįžo pralinksmėjęs. Pralinksmėjęs todėl, kad buvo užtikrintas,
jog jo niekas nelies, jis esąs nekaltas, esąs uolus katalikas, pavyzdingai lanko
bažnyčią ir t. t.
Kamajų partizanai, apie kuriuos kalbama, dalyvavo ir holokauste. To negaliu
tvirtinti apie saliečius. Iš to laikotarpio paminėsiu tik vieną epizodą, susijusį su
žydų tautybės Kamajų daktaru. Jo pavardės nepamenu, bet jo portretas – žmogaus su baltu chalatu – išliko iki šiol, nors praėjo daugiau kaip 70 metų. Apie
savo likimą jo mintys buvo tokios pačios, kaip ir A. Dagio. Esą samprotavęs, už
ką jį šaudys, jeigu jis žmones gydydamas darė gerus darbus. Šių dienų požiūriu
stebina ne eilinio valstiečio, nors ir pažangaus, koks buvo A. Dagys, naivumas.
Stebina, kad bent dalis paprastų Kamajų žydų šeimų pasitraukė į Rytus, o inte1056
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ligentas daktaras liko. Likęs pradžioje slėpėsi Kamajų klebonijoje, bet partizanai
jį surado ir sušaudė.
Kaip gyveno žmonės Urliuose, praūžus šioms karo pradžios tragedijoms?
Išoriškai gyvenimas tarsi grįžo į įprastas vėžes. Bet įtampa tvyrojo. Trikdė neaiški
karo baigtis. Jaunimas bijojo būti pašauktas į vermachtą ar išvežtas priverčiamiesiems darbams Vokietijoje. Buvo svarstoma ir prognozuojama, ar naciai, kaip
bolševikai, nesugalvos ištremti ir pan. Geriausiai kaimiečių būseną apibūdino Pupų
Dėdės žodžiai: „Viens raudonas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva.“
Tačiau jau 1943 metų pabaiga ir ypač 1944 metų pradžia rodė, kad antroji
rusų okupacija – neišvengiama. Klausimas – kada ji prasidės?
1943–1944 m. žiemą naktimis pasigirsdavo pavienių lėktuvų ūžesys. Visiems
buvo aišku, kad tai jau rusų technikos atstovai. Mes, vaikai, laukuose rasdavome
išmėtytų atsišaukimų. Ėjo kalbos apie pasirodžiusius „raudonuosius partizanus“.
Pagaliau 1944 metų pavasarį karo audra atslinko ir į Salų apylinkes. Diena
po dienos Svėdasų pusėje girdėjosi patrankų ir bombų dundesys, artėjantis prie
Salų. Per Salų miestelį tai į vieną, tai į kitą pusę riedėjo vokiečių technika. Birželio pabaigoje vokiečių baterija sustojo prie Gučiūnų ir Salų kryžkelės ir pradėjo
šaudyti. Matyt, jie pridengė besitraukiančią vokiečių kariuomenę. Dauguma urliečių šeimų, taip pat ir mes, su nedidelėmis atsargomis pasitraukėme į Salagirį.
Kitą dieną, ypač pavakare, iš pamiškės matėsi iš Naujasodžio, iš Salų degančių
sodybų kylantys dūmai. Besitraukiantys kareiviai paleido šūvius ir uždegė esančias
greta Urlių, Vaitkūnų kaimų sodybas. Urliuose suliepsnojo K. Jurkšto klojimas.
Pagaliau pavakare pasipylė per visą kaimą sovietų armijos kareiviai. Jie priartėjo
ir prie Salagirio. Kiek pamenu, kažkokio laipsnio karininkas patarė grįžti namo
ir užtikrino, kad čia kautynių nebus. Dauguma sugrįžo į savo namus.
Frontas kuriam laikui sustojo ties Kamajais, ties Panemunėliu, palei geležinkelį Daugpilis–Šiauliai. Girdėjosi patrankų dundesys, bombų sprogimai, ypač
vadinamųjų katiušų muzika. Salagiryje buvo dislokuoti sovietų armijos daliniai,
per ūlyčią, keldama dulkių debesis, judėjo technika. Frontas pasitraukė link Biržų,
paliko Salagirį ir raudonarmiečiai, bet karo dundesys dar ilgai pasiekdavo Urlius.
Mus, vaikus, domino, ką Salagiryje paliko sovietų armija. Uogaudami ir
grybaudami pastebėjome daug iškastų apkasų. Ieškojome įvairiausių „suvenyrų“.
Rasdavome ir sprogmenų, bet, laimė, aptikus juos neįvyko nelaimės. Noriausiai
rinkome tuščias amerikoniškų konservų dėžutes. Suradome miške ir įrengtą bunkerį. Atėjus žiemai visos paieškos pasibaigė.
Antrasis pasaulinis karas, bolševikinė ir nacistinė okupacijos, pokaris, stalinizmas, socializmas – visa tai sujaukė mūsų kraštą, demoralizavo, išvedė iš
pusiausvyros, sugriovė harmonijos ir teisingumo vertybes. Netrūko tulžingos
pagiežos, kai neišsilavinę, primityviai mąstantys veidmainiai, užsidėję ant pečių
šautuvą, pasijuto visagaliai. Komplikuotoje pokario Lietuvos situacijoje toli gražu
ne visi pasirinkimai ir grėsmės buvo paties individo valioje, lėmė atsitiktinumai,
vertę vaikščioti peilio ašmenimis.
Aš rašydamas susidūriau su tam tikra atminties problema, todėl kartais
įmanomas ir nukrypimas nuo tiesos. Kyla pavojus, kad šalinant sovietinės istorijos
kvailystes, pradedamos kurti naujos dogmos, nepasiduodančios kritinei analizei,
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viskas piešiama tik juoda arba balta spalva. Rašydamas stengiausi bent jau laikytis
T. Venclovos tezės: „Jokiomis aplinkybėmis neskatinti ir neteisinti žudymo.“19
Būtina pastebėti, kad pasipriešinimas ir prisitaikymas dar nėra pakankamai
metodiškai aiškiai apibūdinti. Nėra ir negali būti absoliučių kriterijų, kuriais būtų
galima įvertinti kolonizacijos, kolaboravimo, prisitaikymo ir pasipriešinimo lygį.
Viso to neįmanoma padengti tik juoda ar balta spalvomis.
Dabar sustosiu konkrečiai ties tais pokario įvykiais, kurie įvyko Urliuose ir
gretimuose kaimuose. Tie įvykiai būdingi ir visai pokario Lietuvai. Manau, kad
pateikti įvykiai bent iš dalies praskaidrins naujų istorinių dogmų kūrėjus, ypač
„persirengėlius“, prisistatančius „neįvertintais“, „persekiotais“ ir „užmirštais“.
Praūžus frontui kaimas tuoj pat pajuto kietą naujos valdžios ranką, griežtas priemones. Viena iš jų – pastotės. Vos ne kiekvieną savaitę ūkininkas su
arklio traukiamu vežimu turėdavo prisistatyti į nurodytą vietą dienai ar kelioms
dienoms, jeigu reiktų ką nors pavėžinti ar parvežti. Tokie įpareigojimai trikdė
normalų kaimiečių gyvenimą, trukdė ūkio darbams, be jokių elementarių buitinių
patogumų, lauko sąlygomis reikėjo kęsti rudenėjančio oro žvarbą.
Labiausiai sujaukė įprastą gyvenseną 1944 m. rugpjūtį vykdytas šaukimas
tarnauti okupacinėje kariuomenėje. Kaip išgyveno Urliai (ir visa Lietuva) šią priverstinę prievolę? Tik du urliečiai, tiksliau, užkuriai – Vladas Miškinis ir Balys
Petrauskas – išėjo į priverstinę tarnybą. Bet dauguma išsisuko. Pranas Lukoševičius,
Jonas Riauba, Alfonsas Vaičiulis „pasisendino“, Bonifacas Dagys, Kazys Jakštas,
Romas Kilas, Kazys Stoškus ir Vladas Veiverys „pasijaunino“; dėl sveikatos problemų Juozas Stoškus buvo komisuotas. Vėliau, kiek man žinoma, beveik visi
grįžo į tikrąsias gimimo datas. Kiti, atsisakę tarnauti okupacinėje kariuomenėje,
slapstėsi. Taip broliai Trumpickai, Prano Trumpicko sūnūs – Kazys, Marcelinas
ir Alfonsas – slėpėsi netoli namų, po kurio laiko legalizavosi, bet jokių represijų
iš valdžios nesulaukė. Apie Ignoto Ališausko dramatišką lemtį rašysiu vėliau.
Broliai Antanas ir Aloyzas Balaišiai, Jonas Vaičiuškis slapstėsi Salagiryje su ginklu
rankose. Gyvenome šalia gana didelio miško – Salagirio. Po šaukimo prieglobstį
čia rado paprasti kaimo berneliai – ir beginkliai, ir su užkišta už diržo granata,
ir su šautuvu ant pečių. Tęsiant norėtųsi pateikti kunigo Lelešiaus pasakojimą,
kuris gana būdingas pokariui. Kunigas pasakojo, kad, vizituodamas partizanų
kuopas, ieškojo tautininkų, bet nė vieno nerado. Jis rašė: „Išbėgo ir laukia, kada
kaimo artojėliai vėl savo krauju jiems išpirks ministerijų ar bankų valdytojų kėdes.“20
Dar kita dalis, truputėlį pasislapstę, tapo stribais. Tokių urliečių nebuvo.
Būtina priminti, kad daugelį suklaidino skleidžiamos žinios, jog čia viskas
laikina, jog greitai „ateis „amerikonas“, net buvo nurodomos atėjimo datos. Kas
šiuos gandus skleidė, bent aš, istoriografijoje atsakymo neradau. Pateiksiu keletą
faktų ir istorijų, kurių neįmanoma nupiešti nei balta, nei juoda spalva. Kartoju:
nėra kriterijų (absoliučių ar santykinių), kuriais būtų galima įvertinti kolonizacijos,
kolaboravimo, prisitaikymo ir pasipriešinimo lygį.
Nepavyko pasinaudoti dokumentine medžiaga, todėl rašinys remiasi žmonių pasakojimais, išgirstais ne iš vieno
19
Priklausomybės metų (1940–1990) lietuvių visuomenės
žmogaus lūpų. Dėl įvairių priežasčių
pasipriešinimas ir/ar prisitaikymas, Vilnius, 1996.
neminėsiu nei konkrečių asmenų, nei 20 Ten pat, p. 13.
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tų, kurie jau seniai išėję anapilin. Be to, išliko ir mano paties vaikiškomis akimis
matyta pokario tikrovė, kuri per daugelį metų neužsimiršo ir tebejaudina iki šiol.
Pradedant 1944 metų rugpjūčiu Salagiryje apsigyvenę miško broliai naktimis
pradėjo lankytis urliečių sodybose. Lankydavosi įvairiais tikslais: prašydavo pavalgyti, prašydavo duonos, o kai kada ir naminės degtinės (samagono). Prašydavo
įvairiomis formomis – ir mandagiai, ir maldaudami, ir įsakmiai, ir grasindami. Jų
buvimas 1944 metų rugsėjį labai gąsdino kaimą. Vieną vėlyvą sekmadienio vakarą,
tik atsigulę, išgirdome šūvius kažkur ties J. Kalniečio ir A. Velučio sodybomis.
Paaiškėjo, kad buvo apšaudyta J. Kalniečio troba. Tuo metu troboje buvo susirinkęs nemažas urliečių jaunimo būrys. Pagal tuo metu ten buvusio Juozo Stočkaus
pasakojimą, vakare iš šiaurės namo pusės pasigirdo šūviai. Kulkos, peršovusios
namo sieną, pradėjo klajoti viduje. Viduje buvęs jaunimas sugulė, pasislėpė už
krosnies. Visa laimė, kad nešaudė iš pietų pusės, tada būtų buvę daug aukų. Apšaudymo metu buvo sužeista J. Kalniečio dukra Valė. Kuo gi nusikalto J. Kalnietis
ir jo troba? Pasirodo, J. Kalnietis tuo metu tapo Vaitkūnų apylinkės pirmininku.
Tapo nepasvėręs daugelio dalykų, tokių kaip pastočių, ir daugelio kitų valdžios
nurodymų vykdymo. Žmogus buvo sąžiningas ir pareigingas, todėl ir susilaukė
nepasitenkinimo. Kažkas paprašė miško brolių šį reikalą „pakoreguoti“. Bet ar
tokios formos korekcija buvo adekvati situacijai? Juk galėjo būti daug nekaltų
jaunų žmonių aukų. Paminėsiu dar keletą faktų.
Buvo sudegintas P. Lukoševičiaus namas. Kas jį padegė? Padegė dviese: jau
minėtas urlietis J. Vaičiuškis ir gretimo kaimo (ne šaukiamojo amžiaus) valstietis.
Atlikdami šį darbą jie maskavosi, buvo prisiklijavę vilnų ūsus ir nusigrimavę
anglimi. Bet atpažinti buvo nesunku. Kodėl jie padegė – neaišku. Bet tai dar ne
viskas. P. Lukoševičius už tai, kad nepranešė, buvo stribų sumuštas.
Netikėtai kaimo užkurys J. Baltakis, gyvenęs dūminėje pirkioje, miško brolių
buvo sušaudytas. Kaltė? Kaltė ta, kad kaimynė (pavardės neminėsiu) „pakrikštijo“
jį šnipu. To ir užteko. Gučiūnų kaime buvo sušaudyta elgetaujanti Igno Baltrūno
įsūnyto V.Veiverio senutė motina. Jos žudikas žinomas.
Daug žiauresnė egzekucija buvo įvykdyta gretimame Vaitkūnų kaime. Čia
buvo išžudyta visa Tūskenių šeima: šeimos galva, jo žmona, duktė, mano bendraklasė Salų pradžios mokykloje. Kuo gi nusikalto ši mergytė? Kas juos nužudė,
visas Vaitkūnų kaimas žinojo.
Rašydamas apie Urlius, nenoriu teigti, kad jie daugiausia kentėjo nuo miško
brolių. Kentėjo dėl to, kad kaimas buvo greta Salagirio. Kai kurie gretimi kaimai
kentėjo dar daugiau. Juose daugiau žmonių buvo išžudyta.
Kaimas, kaip ir kiti kaimai, gyveno baimėje. Čia lankydavosi ir miško broliai,
ir stribai, lydimi pagalbininkų iš „plačiosios tėvynės“. Baimė buvo dėl to, kad,
neduok, Dieve, jie susitiktų. Tuomet galėjo būti ir namai sudeginti, ir sekusios
represijos. Rašau apie tai, kad miško broliai esą nešaudė; viską darę stribai. Bet
anksčiau pateikti faktai tai paneigia. Plačiai miško brolių vykdytos akcijos, surašytos storoje, daugiau kaip 600 puslapių knygoje.21
Toliau noriu papasakoti dvi neeilines istorijas, nutikusias Urliuose. 21 Partizanų teroro aukų atminimo knyga, sud. Povilas
Masilionis, Vilnius, 2011.
Pirmoji – tai brolių Antano ir Aloyzo
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Balaišių, arba urliečių vadinamos Mataušynės, istorija. Broliai Balaišiai turėjo 42 ha
žemės valdą šalia Salagirio. Jų tėvo vardas buvo Mataušas, todėl ir jų žemės valda
buvo praminta Mataušyne. Kitaip nepasakysi, broliai tikėjosi išgyventi okupaciją
laukdami amerikono. Gyvenamasis namas iš šiaurės pusės ribojosi su retai medžiais apaugusiu kalneliu, vadinamu piliakalniu. Iš namo rūsio, per kalną, buvo
iškastas apie 50 metrų tunelis. Juo buvo galima pabėgti, pamačius baudėjus. Čia
pat Salagiris, kuriame buvo planuota pasislėpti. Dar daugiau, Salagiryje buvo
įrengta bazė su požemine įranga, maisto atsargomis ir net vieta gyvuliams. Šių
dienų požiūriu naivu manyti, kad šį bazė nebus aptikta. Gal stribai, buvę kaimo
artojėliai, ir nesugebėtų. Bet iš rytų atvykę enkavedistai, atsiųsti įtvirtinti sovietų
valdžios Lietuvoje, sugebėjo surasti. Daug ką pasako ir jaunesniojo brolio žūtis.
Išgirdęs šūvius, jis išėjo iš miško pažiūrėti, kas čia dedasi. Tiesiog užšoko ant
baudėjų ir susisprogdino. Urliečiai dar ilgai diskutavo, ar broliai galėjo išvengti
tragiško likimo. Vargu, nes turėjo 42 ha žemės, todėl vargu ar tremties būtų
išvengę. Tai retorinis klausimas.
Kita istorija – Urlių užkurio Ignoto Ališausko. Tai tikras trileris. Atsisakęs
tarnauti okupacinėje kariuomenėje Ignotas slėpėsi namų aplinkoje. 1944 metų rudenį kaimyno Alekso Neniškio troboje besislepiantis ant krosnies baudėjų (stribų
ir kareivių) buvo sugautas. Sugautas, bet nesušaudytas, o nuvežtas į Kamajus ir
uždarytas į areštinę. Pagal jo paties pasakojimo nuotrupas ir kitų pasakojimus,
jis gana keistai išvengė kelionės į gulagus. Esą pamatęs armoniką ir pasiprašė ja
pagroti. Emocingai užgrojo ir uždainavo ir visai stribų kompanijai labai patiko.
Taip stribai, jei gerai pamenu, vadovaujami leitenanto Jefremenkos, pasiliko ji
„prie savęs“ juos linksminti. Kiek pats pamenu ir kitų pasakojimais, jis dirbo
stribų būstinės budėtoju. Bet katino dienos greitai baigėsi, kai sužinojo, kad ir
jam reikės eiti į miško brolių medžioklę. Tokioje situacijoje jis spruko iš būstinės
ir atsirado Salagiryje tarp miško brolių. Mačiau vaikštinėjantį ir pas mus besilankantį Ignotą. Vaikštinėjantį dviese, be šautuvų, bet su už diržo užkišta granata.
Bet Ignotas kažkuo neįtiko miško broliams, tikriausiai jie kažkuo jį įtarė. Iškilus
pavojui, jis ėmė bėgti, o jo buvę draugai – į jį šaudyti. Būdami pas Stoškų, mes,
vaikai, jį bėgantį atpažinome, matėme besivejančius ir bešaudančius vyrus. Po to
viskas nutilo ir daugelis nežinojo šio šaudymo baigties. Pasirodo, Ignotas buvo
sužeistas, atšliaužė į M. Neniškienės sodybą. Sodybos šeimininkė su dukromis
paruošė klojime ant šieno gultą ir pranešė jo žmonai. Kad nekiltų įtarimų, jį
slaugė vaikai, šeimininkės dukros, ypač seserys Balaišytės – Jadvyga, Elena ir
Bronė, kurioms jis buvo dėdė. Ir taip, lauko sąlygomis, jį išslaugė ir išgydė. Kurį
laiką pasislapstęs jis legalizavosi ir grįžo į įprastinio gyvenimo vėžes: tvarkė savo
2 ha ūkį, padėdavo urliečiams nudirbti ūkio darbus, vėliau dirbo kolūkyje lauko
darbininku. Aš, grįžęs atostogų, pavaduodamas tėtį, kartu šienavau, kartu dirbau
kitus darbus. Tų dienų prisiminimai apie linksmą, nepakartojamą pasakotoją ir
darbštuolį išliko iki šių dienų. Tačiau bėdos nesibaigė.
1950 metų rugpjūčio pabaigoje I. Ališauskas gavo šaukimą atvykti į Rokiškio saugumo būstinę. Išvyko ir tą pačią dieną grįžo. Staiga, mūsų šeimos
klojime bekuliant javus, atėjo Juozas Balaišis – Ignoto svainis. Tartum perkūnas
iš giedro dangaus trenkė liūdna žinia – Ignočiukas baigė savo žemišką kelionę
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Kamajų stribų ir rusų
kareivių nužudyti
broliai Juozas
(nuotr. kairėje) ir
Kazys Stočkai

kilpoje, Salagirio pakraštyje, netoli savo namų. Kodėl taip įvyko? Kas nutiko
Ignočiukui, kad jis savo valia išėjo anapilin? Aišku, priežastis ne viena, taip pat
ir karštokas būdas. Liko daug neatsakytų klausimų. Atrodė, kad jis perėjo per
ugnį ir vandenį, per karštį ir šaltį, bet lygioje vietoje palūžo. Viena aišku, kad
mirties priežastis – apsilankymas pas saugumiečius. Kuo jis buvo kaltinamas, ko
iš jo buvo norima – nesužinosime. Manau, kad jis čia buvo ne paglostytas, o
išgąsdintas. Išgąsdintas tiek, kad pasirinko kilpą.
Grįžkime prie Urlius sukrėtusių tragedijų. Išaušo 1945 metų pavasaris. Gegužės mėnesį kapituliavo Vokietija – pasibaigė karas. Moksleiviai sugrįžo baigę
mokslus Rokiškyje ir kitur. Aš pats baigiau Salų pradinę mokyklą. Sukosi mintys,
kur toliau mokysiuos. Tėčio ir mamos prašiau, kad leistų man mokytis Rokiškio
vidurinėje mokykloje, iš kurios atostogų grįžo pusbrolis Kazys Šešelgis, kaimynų
vaikai – Elena Tebelškytė, Vanda Kalnietytė, Vytautas Velutis ir Bronius Stočkus.
Su juo artimai bendraujant prabėgdavo vasaros. Staiga liepos pradžioje įvyko baisi
tragedija. Buvo nušauti broliai Juozas ir Kazys Stočkai. Kas sušaudė ir kaip tai
įvyko? Sunku apie tai rašyti, prisiminimai graudina. Manau, kad reikia įamžinti
brolių atminimą, vien dėl to, kad laikas bėga ir prisimenančių juos ratas siaurėja.
Jų atminimą primena žūties vietoje pasodinti ąžuolai.
Pamenu ankstų liepos pradžios rytą, kai kaimynystėje, Žukių valdoje, trūkstant
šeimoje vyriškų rankų, paprašyti pagelbėti dobilus pjovė broliai Juozas ir Kazys
Stočkai. Staiga kaime pasirodė būrys stribų ir kareivių. Ir, matyt, atsitiktinai buvo
užklupti pjaunantys dobilus broliai. Kaimas jau buvo prabudęs ir prasidėję įprasti
darbai. Daugelis matė, kaip broliai buvo areštuoti ir nuvesti Gučiūnų link. Man
nežinoma kodėl. Šiame baudėjų būryje buvo žiaurumu pagarsėjęs stribas P. Mikuckis, tad daugelis suprato, kad artėja tragedija. Pamačiau tėvą Joną ir motiną
Oną skubančius Gučiūnų link, kur buvo nuvaryti jų sūnūs. Praėjus kuriam laikui,
visas kaimas pamatė būrelį vyrų, grįžtančių nuo Gučiūnų. Iš savo kiemo matėme
einančius brolius Juozą ir Kazį, apsuptus stribų ir kareivių, o iš paskos sunkiai
einančius tėvą ir motiną. Pagaliau visas konvojus atėjo į Stočkaus sodybą. Visi,
kurie tai matė, suprato, kad brolių likimas – nuspręstas. Kaip pasakojo mačiusieji
kaimynai, išsigandę puolė raudoti ir melstis. Kaimynė, už mane jaunesnė, A. Kavoliūnienė (Velutytė), dabar gyvenanti Šeduvoje, pasakojo, kad išsigandusi mama
liepusi jai klauptis ir melstis Dievui. Melstis, nes nekalto vaiko maldą Dievas tikrai
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išgirs. Bet ... Stočkaus sodyboje pasigirdo šūviai. Visi, būdami kieme, pamatėme,
kad šalia klojimo po šūvių krito vienas brolis, anksčiau už klojimo krito kitas
brolis. Tai įvykdė stribas P. Mikuckis ir rusas kareivis. Kiti baudėjai tik stebėjo,
po to visa gauja paliko sodybą ir nuėjo pietvakarių link.
Kaimas buvo sukrėstas. Kieme raudojo močiutė, mama, braukė ašaras tėtis.
Mes, vaikai, brolis Stasys, sesuo Genutė – taip pat buvome sukrėsti taip, kad
sunku žodžiais nupasakoti to meto būseną. Pasigirdo raudos kaimynystėje, prie
tvarto atėjo kaimynai vyrai, kurie visi liejo ašaras. Kaimas apmirė. Šūvių išgąsdinti žvengė arkliai, per kaimą perbėgo besiblaškantis ir staugiantis Stočkų šuo
Rudis. Įsivyravo gedulas.
Kodėl Juozas ir Kazys buvo nužudyti? Taip, jie gavo šaukimus tarnauti
okupacinėje sovietinėje kariuomenėje. Bet Juozas dėl sveikatos buvo komisuotas.
Kazys pasijaunino, 1923 gimimo metus pasikeitė į 1927 metus. Tad jam šaukimas negaliojo. Gal jie buvo miško broliai? Bet tai netiesa. Tik tokie padug
nės,
kaip P. Mikuckis, galėjo inkriminuoti bet kokią kaltę. Mes su broliu Stasiu kas
dieną lankydavomės Stočkų sodyboje, buvome geri draugai su jaunesniaisiais
broliais – Broniumi ir Stasiu. Nuėję bet kuriuo paros metu Juozą ir Kazį rasdavome besidarbuojančius namuose. Visas kaimas matydavo, kaip ankstų rytą ar
vėlų vakarą jie padėdavo nudirbti lauko darbus šeimoms, kuriose trūko vyriškų
rankų, ar sulaukusiems garbingo amžiaus. Už tai broliai urliečių buvo gerbiami
ir mylimi. Mylimi kaip tikri urliečių sūnūs. Matyt, viena priežasčių buvo brolių
konfliktai vakaruškose su P. Mikuckiu, kuris buvo kilęs iš gretimo Rimšioniÿ
kaimo. Tai kaimai, kuriuose vykdavo bendros vakaruškos. Gal per konfliktus
ir broliai būdavo neteisūs, bet tai ne pagrindas juos žudyti. Kur slypėjo tiesa – neaišku. Ir jos nereikėjo ieškoti, kai buvo šautuvas ant pečių, kuris padėjo
„rasti“ teisybę. O ypač ją buvo lengva rasti tokiems „teisuoliams“ kaip P. Mikuckis. Po žudynių jis dirbo Salų stribų vyresniuoju ir bastėsi po tuos pačius
Urlius.
Po šios tragedijos visas kaimas girdėjo garsiai raudantį Stočkų, vaikštantį po
kiemą ar dirbantį lauke. Sūnų netektis palaužė jo sveikatą. Šeimą palaikė motinos
tvirtybė. Pamenu, mano močiutė Barbora, sutikusi ją, sakydavo: „Tu, Aniute, turi
geležinę širdį.“ Dėl šios tragedijos kai kas įvardijo skundiką, priklijavusį broliams
banditų etiketę, ir prisimenant skundiko būdą – tikrai jis galėjo tai padaryti.
Ne vien tik Urliai patyrė baisias netektis. Kai kuriuose kaimuose buvo dar
žiauresnių tragedijų. Tragedijų, įvykdytų ir miško brolių, ir stribų su bendrininkais
iš „plačiosios tėvynės“.
Gaila, kad ir naujojoje istoriografijoje neįvertinta okupacijos istorija. Ir senojoje,
ir naujoje apstu dogmatizmo, schematizmo, apologetikos, nutylėjimų ir liaupsių.
Žinoma, sunku vertinti istoriją, turinčią platų kontekstą, pradedant konkrečia vietove ir baigiant Maskva. Juk net politbiuro narių, stovėjusių Lenino mauzoliejaus
tribūnoje, žmonos buvo įkalintos.
Skaitydamas neseniai išleistą knygą Akademija ir akademikai atsiminimuose
nustebau.22 Nustebau todėl, kad net
Juozas Žiugžda buvo įtrauktas į tremia- 22 Akademija ir akademikai atsiminimuose, sud. Domas
mųjų sąrašą. J. Žiugžda 1940–1941 m.
Kaunas, Vilnius, 2013, p. 28–29.
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buvo Tarybų Lietuvos švietimo liaudies komisaro pavaduotojas, vadinamosios
žiugždinės istorijos autorius. Kad J. Žiugžda būtų paliktas gyventi Lietuvoje, net
A. Sniečkus kreipėsi pagalbos į Lietuvos šefą M. Suslovą. Ir tik pastarojo dėka
J. Žiugžda liko Lietuvoje.
Ar nėra dėl šių įvykių kalti Vakarai? Tiesa, JAV nepripažino Lietuvos
okupacijos ir inkorporacijos. Bet buvo Teheranas, Jalta, pagaliau Potsdamas, kur
pasaulio galingieji dalijosi ir dalijo Europą. Atmintyje liko rusų – japonų karo
dalyvio Antano Žylos žodžiai: „Ruzveltas bekojis pardavė rusams Lietuvą.“ Ar čia
nėra bent kruopelytės tiesos?
Vis dėlto Urliai, nepaisydami netekčių ir kitų negandų, gyveno įprastą
gyvenimą, kaime vyko įprastas darbų ciklas. Ir nors slėgė prievolės ir mokesčiai,
urliečiai rasdavo laiko ir linksmesniems dalykams.
Buvo vestuvių, buvo ir krikštynų. Įsiminė kaimynystėje vykusios Valės Kalnietytės vestuvės, krikštynos Jono Riaubos ir Alfonso Vaičiulio sodybose. Pradedant
rugsėju, vaikai keliukais ir ežiomis pėdino į Salų pradžios mokyklą. Sekmadienių
rytais visas kaimas, tarytum susitarę, traukė į bažnyčią. Augo nauja urliečių karta.
Jaunimas linksminosi, skambėjo armonikos melodijos ir jaunimo dainos. Pamenu, pagrindinis tenoras Leonas Neniškis užtraukdavo „Tu, žvaigždute vakarine...“,
jam galingai pritardavo bosai Steponas Tebelškis ir Romas Kilas. Neatsilikdavo
ir merginos. Danutė Kilaitė užtraukdavo moderną „Tarzanas – miškų karalaitis, o
Dženė gražuolė laukų...“ Jai mielai pritardavo seserys Balaišytės. Suklusdavo visas
kaimas. Vos ne kasdien Tebelškių sodyboje pasigirsdavo trijulės: Povilo ir Valentino
Tebelškių ir Algio Žylos, pretenduojančių į tikrus kavalierius, dainelės. Žinoma,
buvo visko: norėdami patraukti merginų dėmesį, kartais jie pasismagindavo ir
samagonu, pašūkaudavo, pasistumdydavo ir pan.
Kitas būdingas kaimo bruožas – mokslo siekimas. Antai 1945 metų rugsėjį,
pradėjęs mokslus, Rokiškio 1-ojoje vidurinėje mokykloje radau jau 8 urliečius. Kiti
mokėsi Kamajuose ir pagaliau Salų žemės ūkio technikume. Buvo aišku, kad visi
paliksime gimtinę, bet kokia kiekvieno laukė ateitis – neaišku. Dalis mano bend
raamžių liko Urliuose. Pasiliko perimti iš tėvų ūkį ir savarankiškai gaspadoriauti.
Iš tokių paminėtini Stasys Stočkus ir mano brolis Stasys. Nors jie visam laikui
pasiliko gimtinėje, tačiau, prasidėjus kolektyvizacijai, gaspadoriais netapo.
Kaimo gyvenimo ritmą sujaukė kolektyvizacija. 1949 m. buvo įkurtas Didžio
jo spalio 32-ųjų metinių kolūkis. Į jį įėjo Urlių, Vaitkūnų, Želmenų, Pastringiškio,
Grevíškių ir Rimšionių kaimai. Pradžioje kolūkyje buvo tik 12 narių. Tačiau uždėjus nepakeliamus mokesčius, visi Urlių kaimo ūkininkai įstojo į kolūkį. Įstojo
priverstinai!
1952 m. prie kolūkio buvo prijungtas Neviìrių kaimo kolūkis Pagirys. Sujungus abu, kolūkis buvo pavadintas Artoju. Ir pagaliau 1961 m. Artojo kolūkis
buvo prijungtas prie Salų žemės ūkio technikumo mokomojo ūkio. Per visą istoriją
šis ūkis Rokiškio rajone buvo laikomas vidutiniu.
Pavaduodamas tėtį, ir aš 1949–1954 m. vasaromis dirbau kolūkyje. Palyginti
su darbu savo ūkyje, darbas kolūkyje nebuvo toks intensyvus. Darbas neprasidėdavo saulei tekant ir baigdavosi anksti prieš saulėlydį. Bet uždarbis buvo labai
menkas. Nors derliai būdavo neblogi, tačiau kolūkį prievolėmis plėšė ir valstybė,
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ir už suteiktas paslaugas MTS (mašinų ir traktorių stotis), įsikūrusi netoli Panemunėlio. Kolūkiečių pajamos ir darbo sąlygos pagerėjo N. Chruščiovo valdymo,
vadinamojo atšilimo, metu. Nors ir sunkoka man būdavo po mokslų įsijungti į
darbus, bet su malonumu prisimenu bendravimą su paprastais urliečiais. Prisimenu
jų pasakojimus apie Urlių ir to meto išgyventą laikotarpį, jų vargus ir džiaugsmus.
Bet 1955 m. vasarą man įsidarbinus Vilniaus universitete, mano talkininkavimas
Artojo kolūkyje nutrūko.
Gyvenimą, įsiliejusį į normalesnes vėžes, vėl sutrikdė melioracija. Beveik visas
kaimas, išskyrus ūlyčią, „pervažiavo“ į Salas. Kieno buvo geresnis gyvenamasis
namas, tas visas buvo pervežtas į Salas. Bet dauguma gyvenamuosius namus ir
ūkinius pastatus statėsi iš baltų silikatinių plytų. Taip mažas Salų bažnytkaimis,
kurio gyvenimas sukosi apie žemės ūkio technikumą, virto miesteliu, užėmusiu
vos ne visą salą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ūkis iširo. Dalis žemės liko nedirbama,
dalis nuomojama ir tik keliuose ūkiuose sėkmingai ūkininkaujama. Čia ūkininkauja
ir mano sūnėnas Saulius.

Jie gimė Urliuose
Vytautas BALAIŠIS (1929 12 07 Urliuose – 2004(?) Vilniuje),
germanistas, dėstytojas. V. Balaišis gimė Kostės ir Kazio Balaišių
šeimoje. Jie turėjo 14 ha žemės valdą. Nesugebėjo grąžinti bankui
paskolos, todėl žemę iš varžytinių nupirko Jonas Stočkus. Po to jie
gyveno Naujasodžio kaime, vėliau Šetekšnºlių dvare.
Vytautas lankė ir baigė Salų pradžios mokyklą. Vėliau baigė
Kupiškio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą ir įgijo
vokiečių kalbos specialybę. Baigęs u-tą, liko dirbti Vilniaus universiteto romanų ir germanų filologijos katedroje. Dirbo dėstytoju, buvo
docentas ir kurį laiką šios katedros vedėjas.
Karolis DAGYS (apie 1830 Urliuose – 1918 (1922) Jūžintuose), liaudies menininkas. Gimė gausioje šeimoje, todėl aišku dėl ko
išėjo užkuriom į Salų parapijos Pùnkiškių kaimą (dabar Kupiškio
rajonas). Jis buvo vedęs tris ar keturis kartus, susilaukė trijų sūnų
ir keturių dukrų. Apie 1911–1912 metus, būdamas solidaus amžiaus,
vedė Mariją Žukytę ir apsigyveno Jūžintuose. Palaidotas Jūžintuose.
Pagal senolių pasakojimą, K. Dagys buvo aukštas, juodbruvas,
judrus, mėgęs pajuokauti ir žmonių mylimas. Būdamas jaunas keliavo
po kaimus, darydavo kuparus, komodas, lazdas, o dažniausiai dievukus ir šventuosius. Ypač išgarsėjo kaip medinių kryžių meistras.
Rokiškio krašto muziejuje saugoma nemažai jo medžio drožinių:
Šv.Rokas, Nukryžiuotasis, Jėzus Nazarietis, Kristus ir kt. K. Dagio darbų
yra išlikę ir Jūžintų Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje.
1908 metais Rokiškyje ir jo apylinkėse lankėsi lenkų dailininkas
Pranciškus Kšivda-Polkovskis (Franciszek Krzywda Polkowski). Lankydamasis iš natūros nupiešė apie šimtą lietuviškų kryžių. Atrinkęs
26 kryžių piešinius, 1969 metais Krokuvoje išleido albumą Lietuvos
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kryžiai (Krzyže na Litwie). Dalis jo pieštų kryžių iš Salų apylinkės
kaimų kapinių. Nėra abejonės, kad albume yra ir K. Dagio išdrožtų
kryžių.
Kiek pavyko atsekti, tarp trijų sūnų buvo Silvestras ir Kostas
Dagiai. Silvestras – urliečio Antano Dagio tėvas, Kostas – urliečio
Alfonso Dagio tėvas ir jo sūnaus Česlovo Dagio senelis.
Anelė MIRONAITĖ (1911 04 30 Urliuose – 2005 06 19 Panevėžyje), dailininkė tekstilininkė, vienuolė. Vienuolės vardas Arkadija.
1936 m. Panevėžyje ji įstojo į Švč. Nekaltosios Mergelės
Marijos tarnaičių seserų kongregaciją. 1949 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Jos kūrybai didelę įtaką
turėjo L. Truikys.
1949–1966 metais Kauno dailės kombinato dailininkė, tekstilės
ateljė vyr. meistrė, meno vadovė. Nuo 1948 metų dalyvavo parodose
Lietuvoje ir užsienyje. Audė siužetinius ir ornamentinius kilimus,
juostas, sukūrė dekoratyvinių audinių, lovatiesių, tautinių kostiumų,
bažnytinių vėliavų projektų, dalyvavo kuriant drabužius operos ir
baleto bei dramos spektakliams.
1967–1980 metais buvo Kauno vienuoliškųjų namų seserų
vyresnioji ir Lietuvos parapijos vyresnioji.
Urliuose buvo jos brolio Prano ūkis. Tačiau iš vyresniųjų
pasakojimų nesu nė žodžio apie ją girdėjęs. Apie ją sužinojau iš
enciklopedijos. Nė vienam iš urliečių enciklopedininkai neskyrė tiek
eilučių, kiek Anelei Mironaitei.
Henrikas PRAGARAUSKAS (1947 03 15 Urliuose – 2011 10 11
Vilniuje), matematikas. 1964 m. baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar J. Balčikonio gimnazija), 1969 m. – Kauno politechnikos
institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas). 1974 m. apgynė
fizikos ir matematikos kandidato (dabar – daktaro), o 1984 m. fizikos
ir matematikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertacijas. 1996 m. H. Pragarauskas išrinktas Lietuvos mokslų akademijos
nariu korespondentu, 2000 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.
Lietuvos mokslų akademijos matematikos ir informatikos institute pradėjo dirbti 1973 m. jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
1977 m. jis išrinktas vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, o 1990 m. –
vyriausiuoju moksliniu darbuotoju. 1990–2004 m. buvo Matematikos
ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams.
1996–2005 m. ėjo aukštas pareigas Lietuvos mokslų akademijoje;
buvo Lietuvos mokslų akademijos matematikos, fizikos ir chemijos
mokslų skyriaus pirmininkas.
H. Pragarausko mokslinio tyrimo sritis – tikimybių teorija,
tiksliau – stochastinių procesų optimaliojo valdymo ir stochastinių
netiesinių integralinių ir diferencialinių lygčių teorijos klausimai.
Paskelbė per 80 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose
mokslo leidiniuose.

Matematikas Henrikas
Pragarauskas
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Turiu pasakyti, kad pašalaičiams šiuolaikinė matematika –
priešiška ir uždara šalis, kurią supa griežtų loginių teiginių siena.
Jos peizažas – sudėtingiausių formulių kalnynai bei neišsprendžiamų
lygčių tarpekliai. Tačiau matematika kartu ir universali kalba. Todėl
dėl šios priežasties, kaip ir kiti matematikai, taip ir H. Pragarauskas
plačiai žinomas ir vertinamas ne tik Lietuvos matematikų bendruomenės, bet ir matematikų bendruomenės visuose žemynuose.
H. Pragarausko darbai įvertinti 1985 m. valstybine Mokslo
premija.
Norėčiau kiek plačiau papasakoti apie H. Pragarauską, nes
jį pažinojau nuo pat vaikystės, ilgą laiką dirbome Matematikos ir
informatikos institute, o jam mirus teko tarti atsisveikinimo žodį.
Kaip H. Pragarausko šeima atsidūrė Urliuose? Jo motina –
Marijona Žukytė, kilusi iš Urlių. Pokariu dėl sunkių gyvenimo sąlygų
Panevėžyje, jie apsigyveno Urliuose. Jo dėdei, motinos broliui Broniui,
pasitraukus į Vakarus, ūkyje trūko vyriškų rankų. Čia 1947 m. gimė
Henrikas. Grįžus dėdei, šeima grįžo į Panevėžį. Taip susiklosčius
šeiminėms aplinkybėms, H. Pragarauskas iki pat studijų pabaigos
vasaros atostogas leisdavo Urliuose, kur viengungiai teta Julija ir
dėdė Bronius jį globojo ir šelpė materialiai. Nors Henrikas už mane
jaunesnis trylika metų, su juo pabendraudavome. Bendraudamas
perdaviau jam kai kurias matematines žinias ir įdomybes, kurios
nebuvo dėstomos mokyklose. Baigęs vidurinę mokyklą, jis tvirtai
pasiryžo studijuoti matematiką Vilniaus universitete, bet kad išvengtų tarnybos armijoje, stojo į Kauno politechnikos institutą. Studijų
metu mūsų bendradarbiavimas dar labiau sustiprėjo. Įvairiais būdais
patariau ir padėjau susipažinti su matematika, kuri buvo dėstoma
Vilniaus universitete. Jam baigiant technikos mokslus, įsitikinau, kad
jis kartu neformaliai baigė ir universitetinius matematikos mokslus.
Pamačiau, kad jis gana plačiai ir išsamiai susipažino su matematikos
mokslu, todėl patariau ir nukreipiau tęsti studijas vadovaujamam
akademiko Broniaus Grigelionio. Ir neapsirikau. Džiaugiuosi, kad ir
aš padėjau Henrikui pasiekti matematikos mokslo aukštumas. Dar
labiau džiaugiuosi, kad mokslo srityje jis mane aplenkė.
H. Pragarauskas buvo gabus ir labai darbštus. Gaila, kad jis
netausojo savęs – dėl to sustojo širdis.
Jonas ŽUKIS (1874 Urliuose – 1947 Naisiuosê (Šiaulių r.)),
liaudies menininkas.
J. Žukis yra dėdė Julijai ir Broniui Žukiams ir Marijonai –
Henriko Pragarausko motinai. Šeima, pasak J. Žukio dukros, garsėjo
kaip liaudies menininkai, o namai buvo papuošti įvairiais ornamentais. Bet svarbiausius liaudies menininko J. Žukio darbus galima
pamatyti Salų bažnyčioje. Jis savo rankomis padarė Salų bažnyčios
altorius, baldus bei puošybos elementus. Man ankstyvojoje vaikystėje
šie kūriniai buvo pirmieji pamatyti meno kūriniai, pirmoji aplankyta
meno ekspozicija. Gimusiam ir augusiam medinėje pirkioje medis
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visada atrodė gyvas, artimas – negyvos silikatinės plytos priešybė.
Tuo labiau mielas, kai prie jo prisilietė šiltos, nagingo meistro rankos.
1894–1899 m. jis tarnavo carinėje rusų kariuomenėje Kaukaze.
Grįžęs dirbo staliumi baldų dirbtuvėje Šiauliuose. Dirbtuvė gaudavo
užsakymus gaminti bažnyčioms altorius, puošti interjerą. 1905 m.
dalyvavo rusų–japonų kare. Grįžęs išvyko į Argentiną, ten darbavosi
staliumi. 1908 m. vedė Emiliją Balaišytę iš to paties Urlių kaimo.
1922 m. su žmona, sūnumi ir keturiomis dukromis grįžo į Lietuvą.
Kurį laiką gyveno Urliuose, vėliau Dainiuosê, Š¸toje. 1930 m. nusipirko 24 ha žemės Naisiuosê (Šiaulių r.).
Mano pusbrolis Kazys Šešelgis prisimena, kaip Urliuose ket
virtajame dešimtmetyje lankėsi „amerikonas“. Apsilankęs ir pas juos.
Tai buvo J. Žukis.
Jono Žukio ir jo šeimos likimas tragiškas. 1946 m. savo namuose buvo nušauta žmona Emilija, o po metų žiauriai nužudyti
ir Jonas su dukra Rosita. Kuo jie nusikalto miško broliams, sužinoti
nepavyko. Visi palaidoti Meškùičių (Šiaulių r.) kapinėse.
P. S. Apie K. Dagį ir J. Žukį sužinojau perskaitęs V. Kriaučiūno knygą; A. Mironaitę suradau enciklopedijoje. Su V. Balaišiu,
ypač su H. Pragarausku buvome asmeniškai pažįstami ir daugelį
metų daugiau ar mažiau bendravome.
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Nečiūniškių žydų kaimo istorija
Margarita Kairytė, Libertas Klimka

Žydai tarpukario Lietuvoje – tipiški mažų miestelių gyventojai. Jų krautuvėlės
bei amato dirbtuvėlės užpildydavo erdvę tarp bažnyčios, valsčiaus ir sinagogos.1
Taigi miestelių urbanistika iš esmės yra žydų kultūros paveldas.2 Visa tai tradiciškai
ateina iš carinės Rusijos politikos žydų bendruomenės atžvilgiu. Rusijos imperijoje
nuo XIX a. pr. įsigaliojo sėslumo ribos statusas. Pagal jį žydams buvo uždrausta
gyventi centrinėse gubernijose. Todėl Lietuvoje ir kitose gubernijose, kurios įėjo į
sėslumo ribą, žydų iš karto labai padaugėjo.3 1851 m. gruodį patvirtintos Laikinos
žydų suskirstymo taisyklės įteisino žemdirbių luomą. Tačiau nuo 1882 m. žydams
vėl uždrausta gyventi kaimuose ir turėti žemės nuosavybę.4 1897 m. pirmojo
visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvos teritorijoje
tik 3,2 proc. žydų vertėsi žemės ūkiu.5 Žemė daugiausia būdavo nuomojama;
miestelių gyventojai turėdavo daržus. Nepriklausomoje Lietuvoje apie 1938 metus
ūkininkaujančių žydų buvo keletas šimtų – Suvalkijoje, apie Panevėžį ir Biržus.6
Daugiausia buvo verčiamasi daržininkyste, sodininkyste, pieno ūkiu. Tačiau labai reta išimtis – ištisai žydų gyvenamas kaimas. Toks buvo Neči¿nų kaimas
Rõkiškio rajono Kamajÿ ir Jūžintÿ apylinkių teritorijoje. Straipsnio tikslas pateikti
archyvinius dokumentus bei liudytojų prisiminimus apie žydų bendruomenės gyvenimą šiame kaime. Surinktoje medžiagoje savaip atsispindi ir lietuvių bei žydų
santykiai – panaši gyvensena labiau nei mieste artino skirtingas bendruomenes.
Nečiūnų kaimą supo lietuvių gyvenami Lapiìnių, Raugÿ, Viktoriškio,
Kalùčiškių kaimai. Patys gyventojai kaimą vadindavo Nečiūniškėmis. Kaime buvo
apie septynis valakus dirbamosios žemės. Viduryje jo yra lyg slėnis, žemuma – čia
anksčiau buvusios balos. Iš jų tekėjo nedidelis Pražuvio upelis, jis toliau vingiavo
per Viktoriškio, Gùdiškio, Minči¿nų, Geisčiÿ laukus ir Patíltėje įtekėjo į Uosíjos
upelį. Prie Pražuvio upelio buvę du pilkapiai, apdėti akmenų vainikais, taigi
kaimas įsikūręs nuo senų senovės gyvenamojoje vietoje.
Manoma, kad žydai Nečiūnuose apsigyveno ne anksčiau kaip XIX amžiaus
viduryje. Iki pat Pirmojo pasaulinio karo kaime gyveno vien žydų šeimos. Nors
kaimas nedidelis, jame stovėjo ir sinagoga – „škala“. Pamaldų laikyti atvažiuodavo
rabinas iš Kamajų. Kartais jį pavaduodavo seniausias kaimo žydas Colka, kurio
sūnus Ausiejus mokėsi rabinu. NyksPerspausdinta iš Žydų kultūros paveldas Lietuvoje,
tant kaimui, sinagoga buvo išardyta
Vilnius, 2005, p. 165–172.
1
ir pervežta į Kamajus. Jos vietoje
Schall J. Historia Ýydów w Polsce, na Litwie i Rusi,
Lwóv 1934.
beliko pamatų akmenys.
2
Suganas O. Kasdieninis miestas ir štetlas, Lietuvos
Gretimų kaimų žmonės prisižydai, 1918–1940: prarasto pasaulio aidas, Vilnius,
2000.
mena, kad apie 1930 m. Nečiūnuose
3
Eidintas A. Žydai, lietuviai ir holokaustas, Vilnius,
gyveno šios šeimos: Berkai (4 žm.),
2002.
4
Idelkai (4), Kaimos (4), Liošerio ir
Janulaitis A. Žydai Lietuvoje, Kaunas, 1923.
5
Vėbra R. Lietuvių visuomenė XIX a. antrojoje pusėje:
jo žento Foifkio šeima (4), Mauškio
socialinės struktūros bruožai, Vilnius, 1990.
6
Cirto (Colkos, 7), Mauškio RiezniAtamukas S. Lietuvos žydų kelias: nuo XIV amžiaus
kėlio (4), Mendelio (2), Peiskaus (7),
iki XX a. pabaigos, Vilnius, 2001.
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Kopkio Polovino ir jo žento Šepkos šeima (5). Iš viso 41 žydų tautybės žmogus,
iš jų 21 vyras ir 20 moterų. Žinias pateikę Albinas Makuška ir Stefanija Makuškienė nesako, kad tai tikslios šio kaimo gyventojų žydų pavardės. Labai galimas
dalykas, kad jos iškraipytos ir užrašytos taip, kaip jas prisimena kaimynai lietuviai.
Be to, iš žydų žemės jau buvo nusipirkę ir kaime apsigyvenę iš Ame
rikos grjžę
Antano Gildučio ir Aleksandro Snarskio šeimos (4 ir 3 žm.).
Stambių ūkininkų Nečiūnuose nebuvo. Daugiausia žemės – 18 ha – turėjo
lietuvis A. Snarskis. Iš žydų geriausiai gyveno Mauškio Cirto (Colkos) šeima:
laikydavo po tris arklius, keletą karvių. Prieš 1940 m. jie pasistatė didelį gyvenamąjį namą. Kiti kaimo gyventojai buvo vidutiniai ūkininkai. Kai kurie žydai iki
Antrojo pasaulinio karo pradžios pardavė savo žemę ir išsikėlė gyventi į Kåmajus,
rios žydų šeimos:
Užpaliùs. Priežastys čia nelabai aiškios. Kaime tada liko tik ketu
Liošerio, Kopkio, Mauškio Rieznikėlio ir Mauškio Colkos.
Kaime kapinių nebuvo. Žydus laidodavo Kamajuose. Mirusįjį guldydavo
į dėžę, užklodavo balta marška ir veždavo iki kaimyno kiemo. Kaimynas arklį
vesdavo iki kito kaimyno, ir taip miręs žmogus keliaudavo iš kaimo. Atseit šitaip žmonės pravesdavo nelaimę pro savo namus. Katalikus laidodavo Duõkiškio
kapinėse.
Žydai ne vien ūkininkaudavo, bet nuo seno vertėsi ir smulkiąja prekyba.
Vežiodavo arba nešiodavo po kaimus parduoti muilo, cukraus, druskos, sacharino,
silkių, riestainių, degtukų, degtinės ir kitų produktų. Taip pat vežiodavo statinėje
degutą, kuriuo valstiečiai tepdavo ratus. Parduotuvių pačiame kaime nebuvo.
Tačiau kaimo viduryje stovėjo karčema. Į ją rinkdavosi ir aplinkinių kaimų vyrai.
Žmonių prisiminimuose atsispindi kitados labai uždaros žydų bendruomenės palaipsnis atsivėrimas kaimynams. Pagrindinė šio proceso priežastis – beveik
tapatus gyvenimo būdas. Skirtumai teliko religijoje bei susijusiuose papročiuose.
Ypač suartėjimas vyko per jaunimo bendravimą. Buvusių kaimynų prisiminimai turi
sunkiai nusakomą jausminį aspektą, todėl pateiktini pažodžiui, iš gyvosios kalbos.
Pasakoja Dominykas Ambrazevičius (gim. 1910 m.):
„Gimiau, augau ir gyvenau Tru¹čiškių kaime. Mano tėviškė buvo vienkiemis, iki Nečiū
niškių buvo gal tik pusė kilometro, o artimiausi kaimynai – žydai. Su jų žeme ribojosi ir
mūsų žemė. Tai buvo Mauškio žemė. Jis buvo neturtingas, kaip ir mes. Kitas Mauškis,
vadinamas Colka, buvo turtingas, graži buvo jo sodyba.
Kopkis turėjo labai gražią dukterį, vardu Stirka. Visada kartu šokdavome – ir
šokėja Stirka buvo gera. Ištekėjo ji už žydo, bet jos vyras buvo kaip lietuvis – valgė
kiaulieną, žydų papročių nelabai laikėsi, vėliau išsikėlė gyventi į Sv¸dasus. Buvau Stirkos
vestuvėse. Davė mums laikyti uždegtas žvakutes, o jaunikis turėjo sudaužyti stiklinę: iš
pirmo karto stiklinė nesudužo, tuomet metė antrą kartą, iš antro karto sudužo. Sako,
kad geriau, kai dūžta iš karto. Kopkio sūnus buvo labai išvaizdus žydas. Kaimynystėje
gyveno Stasiškiai, tai buvo įsimylėjęs Stasiškytę, bet vesti, aišku, negalėjo.
Draugavome su visais jaunesniais Nečiūniškių žydais. Kaune, Žemės ūkio rūmuose,
buvo paroda, tai važiavome kartu su žydais, jie ten turėjo giminių, tai mus pavaišino,
apnakvindino, Kauną parodė. Mauškio Colkos sūnus, rodos, vardu Jankelis, ruošėsi važiuoti
į Izraelį. Išleidome jį kaip gerą draugą.
1069

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Nečiūniškių žydai dirbo žemę, turėjo parduoti silkių, degtinės pusbuteliais. Vienas
vežiojo degutą, kitas taisė batus. Šis buvo labai linksmas žydas. Sako: į tavo batą vinį
įmygiau nykščiu, neik prieš vėją, bus tavo batui kaput.
Žydai buvo ne girtuokliai, tvarkingi, taupūs, bet ne šykštūs. Dažnai eidavau dirbti
per šabą. Perrišdavau gyvulius. Kaimynystėje gyvenome, tai vieni kitiems padėdavome.
Mauškio duktė buvo ištekėjusi ir gyveno Užpaliuose. Paskutinį kartą ją mačiau
jau prasidėjus karui. Buvo atėjusi pas tėvus, o paskui grįžo namo. Ėjo pro mus, buvo
labai išsigandusi. Aš ją palydėjau iki Balčiūno miško, parodžiau kelią per jį, padrąsinau.
Maniau, kad mūsų krašte niekas žydų nelies. Apsirikau...“
Pasakoja Ona Lapinskienė (Paunksnytė) (gim. 1920 m.):
„Gimiau, augau ir gyvenau Lapiìnių kaime. Pažinau žydų papročius, šventes. Daugiausia
tai sužinojau iš savo motinos, kuri visą gyvenimą bendravo su žydais, nes gyvenome
gal už pusės kilometro nuo Nečiūnų kaimo. Aš anksti išėjau tarnauti, tai su žydais
bendravau mažiau. Bet 1936–1938 m. tarnavau pas Kazį Stasiškį, kurio žemės ribojosi
su žydų žeme, todėl per šabą dažnai žydams padėdavome. Tada pastebėjau, kad žydai
buvo aukštesnės kultūros. Lietuviai nesuprato, kad einant pas kaimyną reikia pasibelsti,
o žydai visuomet belsdavosi. Prisimenu, kartą nuėjau pas Kopkį, pasibeldžiau, o Kopkio
sūnus šaukia: „Ne čia durys.“ Aš įeinu. Oi, kaip jis manęs atsiprašinėjo, manė, kad
jo brolis grįžo iš laukų ir beldžiasi. Teko bendrauti ir su žydaitėmis. Jos eidavo kartu
į mūsų atlaidus, gegužines. Labai jautėsi vienišos, skųsdavosi, kad labai nuobodu. Joms
šabas, o kaimynams darbas. Turėjo kuo pasipuošti, bet neturėdavo kur išeiti. Todėl gražiai
pasipuošusios ateidavo sekmadienį į svečius. Tekėdavo ne iš meilės, o atvykdavo žydų iš
Svėdasų, Kamajų, tėvai liepdavo – ir tekėdavo. Jos buvo draugiškos ir vaišingos. Lietuviai
vaikus gąsdindavo žydais, bet sakydavo, kad Nečiūnų kaimo žydai geri, blogi tik Kamajų
ir didelių miestų žydai – jie gaudo vaikus ir jų kraujo į macus maišo.
1939 m. ištekėjau, ir išsikėlėme dirbti žemės už 16 kilometrų. Kas dėjosi per karą,
aš jau nemačiau. Kai po karo grįžome į Lapienius, žydų Nečiūnų kaime jau nebebuvo.
Liko žemė dirvonuoti. Kaimynai patarė tą žemę dirbti, nes ji vis vien be šeimininko. Tai
mes tą žydų žemę ir dirbome, iki suvarė į kolūkius.“
Pasakoja Antanas Gildutis (gim. 1931 m.):
„Tėvas buvo išvažiavęs į Ameriką, užsidirbo pinigų, grįžo į Lietuvą ir nusipirko Nečiū
niškių kaime iš žydo žemės, vedė. Jo kaimynas Snarskis irgi grįžo iš Amerikos ir nupirko
kito žydo žemę. Jiedu buvo pirmieji lietuviai žydų kaime.
Matydavome, kaip žydai meldžiasi. Sinagoga buvo dviejų aukštų. Pirmame meldėsi
tik vyrai, o moterys sėdėdavo antrame aukšte ir žiūrėdavo pro langelius. Melstis galėdavo
tik tada, kai būdavo ne mažiau kaip dešimt žydų vyrų, o kaime jų buvo mažiau, tai, kai
norėdavo melstis, atsiveždavo žydų iš Kamajų. Melstis jie rinkdavosi šeštadieniais, per
šabą – septintąją judėjų savaitės dieną. Švęsti pradėdavo penktadienio vakarą, kai danguje
pasirodydavo vakarinė žvaigždė, ir švęsdavo iki šeštadienio vakaro. Lietuviams leisdavo
įeiti į sinagogą, bet tik į antrą aukštą, kartu su moterimis. Sinagoga buvo šildoma. Ją
kūreno samdytos lietuvės moterys.
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Daugiausia bendravau su Mauškio Rieznikėlio šeima. Ten augo 1931 m. gimusi
mergaitė, vardu Gitkė. Ji buvo geriausia mano draugė. Visą laiką kartu žaidėme, o kai
valgydavau kiaulienos, tai duodavau ir Gitkei, ir tai buvo mūsų paslaptis. Labai gailėjau,
kai ją su tėvais išvežė iš Nečiūniškių karui prasidėjus. Kai prasidėjo karas, Nečiūniškių
žydai manė, kad jų niekas nelies. Išvarė juos šaudyti kiek vėliau į Kamajus, o iš ten,
sako, link Rokiškio.“
Pasakoja Aldona Zulonienė (Kušlytė) (gim. 1927 m.):
„Mano tėtis Tadas Kušlys pirko žemės iš žydų, namus statėsi pats. Kaimynas Viktoras
Juknevičius irgi pirko žemės iš žydų, irgi pats statėsi namus. Juknevičius pirko iš Abrao
mo. Kaimynė Šukienė – iš žydo Idelkos. Mes visi čia statėmės namus ant žydų žemės
ir tebegyvename iki šiol.
Idelkų buvo dvi dukros: viena labai graži, vardu Aira, o kita menkutė, negraži, ją
vadino Šarke. Kalbėta, kad viena Idelkos duktė įsimylėjo lietuvį ir pagimdė nuo jo vai
kelį, bet to vaikelio niekas nežiūrėjo, ir jis greitai mirė. Kopkio duktė, labai graži, vardu
buvo Stirka, o sūnus – Irškis. Jis įsimylėjo Kazio Stasiškio seserį Kastutę, bet meilė buvo
nelaiminga, nebuvo įprasta nei tekėti už žydo, nei vesti lietuvę.
Liošeris, pravardžiuojamas Gaidžiuku, labai buvo linksmas, o vaikai jo bijodavo,
nes jis juos gąsdindavo: „Jeigu neklausysite mamos, tuoj į maišą ir nešuos.“
Josmanienės šeima savo žemę pardavė Šlamui. Sako, jo žmona turėjo romaną su
Kopkio žentu Šepkumi. Šlamas labai supyko ir savo žemę pardavė Nagurkoms.
Taigi visko buvo – ir mylėjosi su lietuviais, ir šoko, ir šventes šventė kartu. Buvo
vienas kitas ir piktesnis juokelis. Vieną dieną, kai žydai meldėsi, mėtėme į sinagogą
akmenėlius ir trukdėme melstis, kitą kartą suvarėme į sinagogą Liošerio antis – už tai
gavome pylos ir iš žydų, ir iš tėvo. Kitą kartą pusberniai degutu ištepė žydų namų
langus; tai vijosi žydai juos, bet nepavijo. Kartą Lapienių kaimo vaikai susimokė ištraukti
deguto statinės, kurią vežiojo Kaima, kaištį. Vargšas to nepastebėjo. Ir tik nuvažiavęs į
Paùnksnių kaimą pamatė, kad degutas iš statinės išbėgęs.
Buvau pas Kopkį vestuvėse. Labai žydai dainavo, šoko fokstrotą, valgė keptas viš
tas. Pagrindinis jų patiekalas per vestuves buvo vištiena, bet nepersivalgydavo, žmonės
sakydavo, kad žydai su dviem vištom vestuves išruošia. Pas Kopkį lietuviai vyrai irgi
šoko ir muzikantams metė pinigų. Žydai buvo mandagesni, lietuviai – nekultūringi.
Mačiau laidotuves. Kai mirė vienas žydas, tai su kaimyne Snarskiene ėjome pareikšti
užuojautos. Velionis buvo paguldytas ant lentos, o po jo galva padėtas akmuo. Vėliau
vežė į pirtį Kamajuose, o paskui laidojo.
Kai pradėjome vaikščioti į gegužines ar šokius, tai mus vadindavo „žydelkom iš
Izraelio“. Vėliau net mūsų vaikus vadindavo „idelkaičiom“, „mauškiais“. O šokti kviesdavo
ir lietuviai, ir žydai. Ypač geros gegužinės būdavo, kai privažiuodavo žydų iš Kamajų.
Mums buvo gaila žydų, kai juos išvarė per kaimą iš Nečiūnų. Kaimas tapo nebe tas,
linksmumo nebeliko.“
Apie žydų papročius pasakoja Albinas Makuška (gim. 1918 m.):
„Žydų sodyboje nuo gyvenamojo namo iki tvarto, klėties būdavo nutiesta virvė arba viela.
Tada ir per šventes žydai galėjo šerti gyvulius, atsinešti malkų, tarsi darbas vyktų po
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vienu stogu. Vasarą gyvuliai būdavo bendroje ganykloje. Jau penktadienį žydai prikaldavo
medinių kuolų, kad šeštadienį galėtų grandinę nuo vieno kuolo permesti ant kito. Jei
gyvulys pasibaidydavo ir pabėgdavo, tai lietuvių prašydavo sugauti.
Savotiškas būdavęs gyvulių pjovimas. Skerdiką (riezniką) atsiveždavo iš Kamajų. Šis
turėjo ilgą išgaląstą peilį, kuriuo tris kartus galėjo braukti per gyvulio kaklą. Jei iškart
gyvulio nepapjaudavo, tik sužeisdavo, tokios mėsos nevalgydavo, o parduodavo.
Įsimintinos vestuvių apeigos. Jaunoji, vilkėdama balta suknele, sėdėdavo savo
namuose ant sosto, apkaišyto eglišakiais. Ant jaunosios berdavo smulkiai sukarpytus
spalvotus popierėlius. Jaunasis ateidavo su palyda, nukeldavo jaunąją nuo sosto ir eidavo
prie sinagogos. Sutuokdavo rabinas kryžkelėje prie sinagogos. Tada jaunasis turėdavo
sudaužyti stiklinę. Jeigu tai pavykdavo padaryti pirmu spyriu, tai žydai džiaugdavosi. Jei
jaunasis stiklinės nesudaužydavo, žydai labai susirūpindavo, sakydavo, kad sutuoktinių
gyvenimas būsiąs nelaimingas. Į vestuves ateidavo kaimynų lietuvių, kad ir nekviestų.
Žydai neprašytų svečių neišvarydavo, vaišindavo.“
Pasakoja Marijona Tervidavičienė (Pajadaitė) (gim. 1906 m.):
„Aš užaugau ir gyvenau, iki ištekėjau, Kalučiškių kaime. Gretimas kaimas buvo Nečiūnai.
Kai dar jauna buvau, visas Nečiūnų kaimas buvo žydiškas. Tik vėliau du amerikonai –
Snarskis ir Gildutis – nusipirko iš žydų žemės. Paskui žemės pirko Juknevičius – va
laką per pusę su Kurkuliu. Vilys nupirko žydų žemę ir ją pasidalijo su giminaičiais.
Pamažu žydų Nečiūnuose mažėjo. Manau, kad jokių tarpusavio rietenų nebuvo. Gal
kada piemenys ar girti vyrai pasišaipydavo. Tiesa, kartais pykdavo ir moterys, nes žy
dai turėjo karčemą, tai dažnai lietuviai ten pasigerdavo kaip kiaulės, o namo eidami ir
susimušdavo.
Kai ištekėjau, gyvenau jau už kokių 15 kilometrų nuo šio kaimo. Bet prieš pat
karą likau našlė su dviem vaikais. Neturėjau kur gyventi, tai kai nebeliko Nečiūnuose
žydų, apsigyvenau Mauškio Colkos namuose. Namai buvo likę tušti, niūrūs. Turtas iš
graibstytas, viskas išversta. Liko tik niekam nereikalingų daiktų. Dažnai žmonės manęs
klausdavo, ar nebaisu ten gyventi. Baisu, sakydavau, bet kur dėsies. Namai buvo dideli.
Prieškambaris, virtuvė, du kambariai viename gale, o kitoje pusėje vienas didelis kambarys,
visi kambariai su grindimis, dideliais langais. Buvo geras tvartas. Taip ir nugyvenau
žydų namuose amžių, išsikėliau tik būdama 73 metų.“
2003 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje lankėsi Mošė Cirtas, gyvenantis JAV, Kalifornijoje. Jį domino žmonės, daugiau galėję papasakoti apie jo senelį Mošę Cirtą,
vietinių gyventojų vadintą Maušu Colka. Stefanija Makuškienė (gim. 1918 m.)
palydėjo svečią į Nečiūnų kaimo vietą. Parodė kaimo ūlyčią, ten yra išlikę sinagogos pamatai. Parodė, kur gyveno Cirtai; dabar ten melioruotas laukas ir likęs
tik miškelis netoli buvusios, kolūkio laikais apie 1980 metus nugriautos sodybos.
Stefanija prisiminė, kad Maušas Cirtas turėjo šešis vaikus. Stefanijai dažnai teko
dirbti jo dideliame ūkyje. Dažniausiai dirbo šabo dienomis, prižiūrėjo gyvulius,
kratė mėšlą. Už darbą sumokėdavo laiku ir kiek suderėdavo. Maušas buvo stambaus kūno sudėjimo, griežtas ir smarkus. Jo žmona priešingai – rami, tyli moteris.
Sūnus Konkis – aukštas, stambus ir Stefanijai pasirodė labai panašus į svečią.
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Dukteris apibūdino kaip gražias, malonias ir draugiškas, nes nuolat bendravo su
lietuvėm, kartu šoko, vaikščiojo į svečius.
Vėliau svečias susitiko su Albinu Makuška Utenoje, Šv. Klaros slaugos
ligoninėje. Albinas artimai bendravo su Maušo Cirto vaikais, nes kartu augo ir
buvo panašaus amžiaus. Albinas prisiminė šešis Cirtų vaikus: keturis sūnus ir
dvi dukteris, – tai Konkis, Irška, Ausiejus, Abramičkis, Koska ir Stirkė. Labiausiai
bendravo su Konkiu ir Ausiejumi. Abramičkis buvo vedęs, žymiai vyresnis. Stirkė
ištekėjusi. Konkis ir Ausiejus nevedę, apie Iršką mažiausiai žino. Svečio senelį
gerai prisiminė: didelis, stambus, juodais plaukais ir didele juoda barzda. Labai
stipraus balso. Jis su Konkiu nueidavo prie ežero ir užsižaisdavo. Tada tėvas
taip rėkdavo, kad net visa ūlyčia skambėdavo. Maušas buvo turtingiausias iš visų
kaimo žydų. Laikė keturias melžiamas karves, tris arklius, turėjo gerą inventorių
žemės ūkio darbams: šienapjovę, kertamąją. Kuliamosios neturėjo, samdydavo
kartu su Makuškos šeimyna. Su neturtingais žydais nelabai bendravo. Pavyzdžiui,
turėjo pirtį, bet kaimo žydai prausėsi Makuškų pirtyje. Sūnus Konkis buvo labai
draugiškas ir linksmas, Ausiejus mėgdavo vasarą vaikščioti su trumpikėmis; tai
buvo nepriimtina kaimo gyventojams ir jie visaip iš jo juokdavosi, priskirdami
įvairias pravardes. Juokėsi ir žydai, ir lietuviai. Kai prasidėjo Antrasis pasaulinis
karas, Konkis ir kiti kaimo vyrai slėpėsi miške. Konkis turėjo dviratį, nuvažiavo
į Kamajus, grįžo ir pasakė: „Jūs, lietuviai, nebijokite ir eikite namo, o mums, žydams,
bus „kaput“. Baltaraiščiai išsivarė Maušą Cirtą, jo žmoną ir Konkį iš pradžių į
Duokiškį, vėl buvo paleidę kelis kartus, atimdavo turto, o vieną dieną išsivarė į
Kamajus, iš ten į Rokiškį, ten ir buvo sušaudyti. Svečias aplankė Rokiškio žydų
genocido vietą, nusilenkė savo senelio kapui. Lankėsi svečias ir Užpaliuose, nes
iš ten buvo kilusi jo mama Basė.
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Mano vaikystės Varliai
Nijolė Kuprienė (Martinėlytė)

Mano gimtinė Rõkiškio apskrityje Kamajÿ parapijoje, nedideliam Va»lių
kaimelyje, kurio pavadinimas man nepatiko, ypač vaikystėje. Stebėdavausi, kad
kaimas, įsikūręs ant kalvos, taip nelogiškai pavadintas.
Toks jau gyvenimo akibrokštas, kad mano žmonių kartai teko augti sudėtingu
politiniu laikotarpiu. Pirmiausia išgyvenome rusų okupaciją, vokiečių laikus, vėl
rusų grįžimą. Mūsų kaimas kaip tik pakliuvo į fronto liniją, 15 dienų buvome
slėptuvėje. Po to vėl rusai su Stalinu priešakyje. Stalinizmo laikotarpis baisus. Net
dabar, rašydama žodį Stalinas, sudrebu, atrodo, kad jis stovi už nugaros ir griebs
savo geležinėm rankom už gerklės. Tegu tokie laikai niekad nesikartoja; manau,
pasaulyje turėtų užtekti visiems vietos, saulės, šiek tiek duonos.
Dar truputį grįšiu prie to baisaus laikotarpio. Apie Stalino mirtį mums,
mokiniams, pranešė klasėje verkdama rusų kalbos mokytoja. Paaiškino kažką,
priminė apie atsisveikinimą miestelio centre, liepė pagerbti tylos minute. Tada
aš gyvenau pas tetą netoli bažnyčios. O tuo metu, smalsumo vedama, be to, tik
keli žingsniai, atsidūriau centriniame Rokiškio skverelyje, kuriame stovėjo per
tuos sunkius laikus išlikęs Lietuvos laisvės paminklas. Aišku, buvo ir daugiau
tokių žioplių ar smalsuolių, kurie kažkokių jėgų vedami tą šaltą dieną slankiojo
mieste. Žinoma, daugiau jaunimo, o ką jie galvojo, tik jiems patiems žinoti. Tą
minutę svarsčiau taip: mokytoja verkė ne dėl to, kad gailėjo mirusio despoto,
o dėl skausmo ir sielvarto, susikaupusio jos širdyje per tuos baisius metus. Jos
vyras kalėjo Sibiro lageriuose, tai buvo ne gailesčio, o džiaugsmo ašaros. O aš
pajutau tokį lengvą, giedrą, gerą jausmą ir puikią nuotaiką. Dėl mokytojos tai
neklydau. Po to vieną kartą ji pakvietė mane į svečius. Jos bute jautėsi kažkada
buvusio turtingo, gero gyvenimo palikimas, geras skonis, aristokratiška aplinka.
Varžiausi, bet ji mokėjo prieiti prie kiekvieno. Nors vienais metais man buvo
išvedusi metinį pažymį dvejetą, bet mūsų santykiai dėl to netapo blogesni, buvo
gana šilti. Rudenį, laikydama egzaminą, nebuvau visiška nemokša. Iš dienoraščio:
„Mokytoja nusijuokė ir pasakė, kad kitaip proto įkrėsti negalėjo. Atsimink, kad visos
kalbos reikalingos nepaisant to, kas ja kalba.“
Man tai buvo pirmas mažas žingsnelis realiau ir tolerantiškiau vertinant
aplinką. Nebūti vienašališkai ir matyti tik balta ir juoda, bet po truputį įžiūrėti ir
jų atspalvius. Tą valdžių kaitos tarpą sunku žodžiais pavaizduoti, atskiros temos
reikia. Dar kiek vaikystei nusakyti panaudosiu truputėlį prisiminimų iš giminės
metraščio – kokioje šeimoje, gimtinėje, gamtoje augau, kokia aplinka supo paprastą kaimo vaiką.
Kodėl aš parašiau giminės metraštį? Toks klausimas ne kartą iškilo man
pačiai. Galbūt surinkti žinias, nuotraukas paskatino mama, nes aš be galo mėgstu
skaityti knygas, be sąsiuvinio ar kokio popierėlio ir pieštuko vargu ar kur einu,
tad ji norėjo, kad parašyčiau apie jos senelį Rapolą Vaičionį, kuris jos vaikystėje
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buvo viskas: globos ir šviesos spindulys, į kurį ji ne
kartą atsirėmė. O ji pati taip ir neturėjo galimybės
tai padaryti. Mano metraštis susideda iš kelių dalių.
Pirma dalis apie mamą. Šią dalį pradėjau rašyti 1980
metais dar mamai gyvai esant, ir užbaigiau po jos
mirties truputį daugiau nei už metų. Čia pateiksiu
tik labai trumpas santraukėles. Metraščio dalyje apie
mamos giminę jaučiasi daug okupacinės baimės ir
atsargumo, atsinešto iš vaikystės laikų. Parašytuose
ankstyvo dienoraščio lapuose kai ką nutylėjau, nes
išgyventa ir matyta tikrovė buvo baisi. Nelinkėčiau
Lietuvai dar kada nors atsidurti po karo žingsniais
ir ratais.
Pažadą mamai įvykdžiau, surinkau kiek galė
jau Vaičionių giminės nuotraukų iš giminių ir jų Nijolė Martinėlytė. 1962 m.
kaimynų. Ką atsiminiau, užrašiau. Be to, užrašiau, Iš aut. archyvo
ką buvo pasakojusi mama. Mama mokėjo labai vaizdžiai ir romantiškai kalbėti, įdomiai pasakoti. Užrašiau kelis mamos pasakymus.
Mama sakydavo: einam į mišką rinkti grybų ar uogų, pailsėsim, atitrūksim nuo
darbų ir visų vargų, pasiklausysim, kaip paukščiai čiulba, kaip ošia miškas savo
gražią giesmę, kartu ir liūdną, nes ne vieno liūdno įvykio liudytoju yra tapęs.
O parsinešę grybų ir uogų, skaniai prisivalgę, dar ir žiemai paruošime. Mamai,
kaimo žmogui, miškas – poilsio vieta ir papildomas pragyvenimo šaltinis. Tai
labai jautėsi po karo, kai žmonėms reikėjo prisikelti iš pelenų.
Mamos ir tėtės tėviškės – tai du gretimi kaimai: Aukštåkalniai ir Va»liai.
Kaimus skiria tik ežeras. Graži gamta, kalneliai, krūmeliai, griovys, miškai ir pelkių ežerėliai, Kamajų–Rokiškio vieškelis. Nuo Kamajų į Rokiškį pro mūsų kaimus
tas vieškelis praeina už pusės kilometro. Iš vienos pusės loma, kitur vien miškas,
vadinamas Balomis. Jis priklausė mūsų kaimo žmonėms. Mūsų šeima turėjo 6 ha
miško. Iš kitos kaimo pusės – vėl protarpiais miškas, keletas vienkiemių, gana
didelis pelkynas, kuris dabar nusausintas ir tapęs ganyklomis, o kaimai ant kalvų.
Mamai jos senelis buvo, mano nuomone, pats brangiausias žmogus, net mes,
vaikai, dažnai minime mamos senelį. Kartais ir dabar su seserimis prisimename
kaip kažką jai brangaus ir gražaus jos gyvenime.
Parašysiu mamos man pasakytus žodžius: „Labai prašau parašyki ką nors apie
mano senelį Rapolą Vaičionį, o apie kitus kaip nori.“ Mama mirė staiga, paruošusi
paskutinius pietus.
Rapolas Vaičionis gimė dar prieš baudžiavos panaikinimą Aukštakalnių
kaime. Jis prisiminė savo tėvus, ypač baudžiauninką tėvą, kuris ėjo lažą Skrebíškio
dvarelyje ponui latviui.
Kadangi mama mums, vaikams, yra pasakojusi daug istorijų iš jos senelio
Rapolo Vaičionio gyvenimo, mano atmintyje įstrigo mamos pasakojimas apie Rapolo tėvą, jo gyvenimą ir darbus: rudens metas, trumpos dienos, tamsios naktys,
po lietaus keliai pažliugę, apavas vyžos, vietoje kojinių autai. Nueiti į dvarą apie
6 km. Rudeniui baigiantis, purvą šaldo šaltis, dengia sniegas. Prasideda javų kūli1075
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mas spragilais. Sunkus tai darbas, darbo diena nuo pirmųjų gaidžių giedojimo iki
vėlyvo vakaro. Javų kūlimas tęsiasi iki šv. Kalėdų. Laiku iškūlus, šventė būdavo
ne tik per šv. Kalėdas, bet dar gauni laisvų dienų iki Naujųjų metų. Todėl baudžiauninkai stengėsi neprieštarauti ponui, kuris, anot mamos senelio pasakojimo,
buvęs neblogas. Rapolas buvo vyriausias baudžiauninko Vaičionio sūnus. Po
baudžiavos panaikinimo gimė, kiek žinau, kiti trys jo broliai ir dvi seserys. Vieną
iš jauniausių mamos senelio seserų Karoliną pažinau ir gerai prisimenu. Ji mirė
po Antrojo pasaulinio karo, nuo jaunystės iki mirties gyveno Kaune.
Rapolas pasiliko dar baudžiavos laikais statytame name, o apie kitus pastatus
nieko nežinau. Du jo broliai liko Aukštakalnių kaime, ten buvo atidalyta žemė,
o vienas išėjęs į užkurius, į kitą parapiją tarp Panemunºlio ir Rokiškio. Tarp to
Rapolo brolio palikuonių buvo kunigų, vienas, Kazimieras Vaičionis, kunigavęs
Ignalínos rajone, Ceikiniÿ miestelyje, mylimas žmonių, mirė 2002 m.
Rapolas vedė žmoną, kurios giminėje irgi buvo kunigas. Mano manymu,
tos vedybos jo gyvenime paliko teigiamą pėdsaką. Rapolas, kaip ir jo tėvas,
išaugino šešis vaikus – dvi dukras ir keturis sūnus. Jo vaikai ir anūkai buvo
muzikalūs, neblogi šokėjai ir dainininkai. Prosenelis Rapolas savo vaikams tiems
laikams daug davė – jo vaikai visi buvo raštingi, tik dukros mažiau, jos mokėjo
tik paskaityti ir pasirašyti.
Vyriausias Rapolo sūnus Jonas Vaičionis paveldėjo ūkį. Anksti vedė. Buvo
kaimo seniūnas. Tam raštingumo jam užteko, mokėjo skaityti ir rašyti rusiškai,
šiek tiek mokėjo ir vokiškai. Seniūnu dirbo iki senatvės nepaisant valdžių kaitos.
Jonas su pirmąja žmona susilaukė keturių vaikų – 2 dukrų ir 2 sūnų. Vyriausias
Jono sūnus Juozas buvo labai muzikalus ir turėjo gražų balsą. Baigęs mokyklą
toliau nesimokė, nes jauna, susirgusi šiltine, mirė jo motina, o tėvas vedė jos
seserį, su ja vaikų neturėjo, nugyveno abu iki senatvės. Sūnus Vytautas, nežinau,
kiek ten jis baigęs gimnazijos klasių, buvo pašto viršininkas. Dukra Bronė dar
gimnazijoje susirgo tuberkulioze, aš truputį prisimenu, kaip tėvai važiavo į jos
laidotuves. Jauniausia Lucija dirbo pašte, mirė nesulaukusi 60-ies metų.
Kitas Rapolo sūnus Juozas Vaičionis dar labai jaunas išvažiavo į Sankt
Peterburgą (Petrogradą). Vedė rusaitę, jiems gimė du sūnūs. Antrojo pasaulinio
karo metu vienas būdamas lakūnu žuvo, o kitas buvo sužeistas ir tapo neįgalus.
Juozas Vaičionis, mamos dėdė, mirė blokados metu nuo bado, palaidotas bendrose
kapinėse, man atrodo – Piskariovo.
Trečias vaikas, dukra Eugenija, jauna susirgo sąnarių ligomis, atsimenu, kaip
ji sėdėdavo lovoje. Mes su mama eidavome jos lankyti, mama visada ką nors
skanaus iškepdavo; mirė dar prieš rusams okupuojant Lietuvą.
Ketvirtas Rapolo sūnus Kostas (Kostutis) buvo baigęs gimnaziją Sankt Peterburge ir buhalterijos mokslus. Vedė iš Kybãrtų kilusią mergaitę Anelę. Po revoliucijos
grįžo į Rokiškį ir dirbo buhalteriu banke. 1925 m. gimė dukra Danutė. Persikėlė
gyventi į Vilnių, ten irgi dirbo buhalteriu. Gyveno centre priešais Gedimino pilį.
Vokiečiams karą pralaimint ir artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus, vėliau išvyko į Kanadą, Otavos miestą. Ten centre nusipirko pusę namo. Jo dukra, baigusi
du medicinos kursus, ištekėjo už medicinos studento jugoslavo. Studijas Danutė
nutraukė, jos tėvelis Kostas finansiškai rėmė žentą, kuris, baigęs mokslą, gyveno
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ir dirbo JAV (pasienyje su Kanada).
Danutė su vyru chirurgu išaugino du
sūnus ir dukrą Joaną. Su mamos dėde
Kostu aš iki jo mirties susirašinėjau.
Mirė jis sulaukęs 99 metų, važiuodamas pas dukrą su savo automobiliu.
Pajuto, kad blogai, pasiekė ligoninę,
paskambino žentui, buvo paguldytas į
ligoninę, bet palatoje iškart mirė.
Jo žmona Anelė dirbo administracinį darbą Operos ir baleto teatre Antanas ir Liuda Vaičioniai. Iš aut. archyvo
Vilniuje. Ištekėjo už karininko, kuris po
10 bendro gyvenimo metų mirė. Aš kartais, būdama Vilniuje, pas ją užeidavau.
O kartą pasilikau nakvoti ir vakare su ja nuėjau į teatrą.
Penkta Rapolo šeimoje dukra – mano senelė Veronika Vaičionytė, gimusi
Rokiškio apskrities Kamajų parapijos Aukštakalnių kaime 1892 m.
Jauniausias Rapolo Vaičionio sūnus Antanas buvo kaimo daraktorius, mokė ne
tik Aukštakalnių, bet ir kitų kaimų vaikus skaityti ir rašyti. Koks jo išsilavinimas
buvo, nežinau, manau, kad tuo metu svarbu buvo mokėti pačiam rašyti, skaityti
ir skaičiuoti, ir gali mokyti kitus. Tą aš pastebėjau iš savo tėčio.
Man, vaikui, atrodė, kad Aukštåkalniai labai didelis kaimas, palyginti su
mūsų kaimu – Va»liais. Toks vaizdas ir dabar. Varliai jau nykstantis kaimas, o
Aukštakalniai labai išsiplėtę, nes ten buvęs kolūkio centras, galima sakyti, ne viena gatvelė jau sovietiniu laikotarpiu įkurta. Prie ežero gražios sodybos, o senasis
kaimas, dabar žiūrint, toks mažutis.
Vaičionio kaimynai Smalsčiai – tai mano senelio iš motinos pusės Antano
Smalsčio gimtoji sodyba. Smalsčių sodyba ant kalvos, o Vaičionio, nors labai
netoli, bet slėnyje.
Antanas Smalstys įsimylėjo ir vedė artimiausią kaimynę Veroniką Vaičionytę. Senelei buvo 18 metų, o senelis nedaug vyresnis. Senelis turėjo tris brolius
ir vieną seserį.
Senelio Smalsčio tėvai kiekvienam sūnui atidavė dalią žeme, tad mano senelis
turėjo kur gyventi ir žemės, o Rapolas Vaičionis dukrai davė kraitį ir pasogą.
Senelė man sakė: mes turtingi nebuvome, bet kas būtina – turėjome.
Tuo laiku, kai mama buvo dvejų metų, Lietuvą valdė rusai, tvarką darė
žandarai, kaimo ūkininkus slėgė mokesčiai, bet lietuvis visais laikais buvo kovotojas
ir maištininkas. Norėjo turėti lietuvišką spaudą, raštą, knygas. Mano senelis su
broliu platino lietuvišką spaudą, laikraščius, elementorius. Senelis Antanas Smalstys
lietuvišką spaudą slėpė po namo stogo gegnėmis specialiai įtaisytoje slėptuvėje.
Senelė pasakojo apie senelio mirtį. Tai buvo 1915 m. Pamačiusi į kiemą
sukančius žandarus, pasakiusi vyrui. Jos vyras Antanas, mano senelis, greit bėgęs
prie kopėčių, link slėptuvės, paslydęs, nukritęs ir tą pačią dieną miręs.
Toks sutapimas – mirė sesuo Kepalienė (Smalstytė) ir brolis Antanas Smalstys. Liko Kepalas su dviem vaikais – Juozu ir Ona ir mano senelė Smalstienė su
dukromis – ketverių metų Zofija ir dvejų Ona, būsima mano mama.
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Už metų po vyro mirties Veronika Smalstienė (Vaičionytė) ištekėjo už Antano
Kepalo, tapo Kepaliene. Taip buvo, matyt, skirta – brolio ir sesers mirtis sudarė
sąlygas naujai šeimai susikurti.
Aš senelei sakydavau, kad jūsų vaikai – tavo, mano ir mūsų, nes V. Smalstienės-Kepalienės dvi dukros: Zofija Repeikienė (Smalstytė) ir Ona Martinėlienė
(Smalstytė), jų tikri pusbroliai – Juozas Kepalas ir Ona Kačkonienė (Kepalaitė).
Dvi Onos, viena – tai mano mama, Ansė, o jų bendri vaikai: Jonas Kepalas ir
Elena Šermukšnienė (Kepalaitė).
O aš toliau klausinėjau, kuris vyras geresnis, su kuriuo buvo geresnis gyvenimas. Man ji atsakė dviprasmiškai. Sako, su Smalsčiu aš iš vaikystės draugavau,
įsimylėjome jauni ir susituokėme. Tačiau nuolatinės Antano išvykos su broliu,
amžinas laukimas ir nuolatinė baimė mane labai slėgė, nerimavau – kaip mes
gyvensime toliau. Jo netikėta mirtis labai mane palaužė. O su Antanu Kepalu aš
ramiai ir gerai gyvenau. Vieną kaltę jaučiu, kad nuo anytos Kepalienės neapgyniau mergaičių.
Skaudus mano mamos prisiminimas – jų motinos vestuvės. Ne kartą mačiau
mamos ašaras, jai pasakojant apie savo motinos vestuves. Kepalas buvo vienas iš
turtingiausių Aukštakalnių ūkininkų. Plepėjo, šnibždėjo visas kaimas apie našlių
vestuves ir apie vaikus. Mano mama Ona jau maža buvo pasmerkta mirčiai.
Sakydavo, kad mažoji Ona neišgyvens, tankiai serga.
Vestuvės vyko Kepalo didžiojoje seklyčioje. Kepalas būsimai žmonai buvo
dosnus – nupirko žmonai suknelei medžiagos, nepamiršo ir savo dukros Onos.
Abiem siuvo Kamajų siuvėja. Tais laikais tai buvo daug. Visas kaimas ūžė. Mano
senelė buvo aukšta, liekna, to nepaveldėjo nė viena dukra.
Senelis Rapolas Vaičionis nenorėjo leisti mergaičių į motinos vestuves, bet
mergaičių prašymui jų senelė Vaičionienė negalėjo atsakyti – neleidžiame.
Šalta žiema, sniego daug, penkiametei Zofijai ir mano mamai, trejų metų, per
visą kaimą toloka. Teta Zosė turėjo kailinius ir veltinius, o mano mama aprišama
skara ir apaunama sergančios tetos Eugenijos veltiniais. Taip išleistos dvi ubagėlės
bėgo, klampojo į motinos vestuves. Kaime yra tokia tradicija: vaikai renkasi į
būrelius ir eina vestuvinio pyrago, specialiai iškepto vaikams. O mergaitės nori
ir pyrago, ir pamatyti mamutę, kaip atrodo per vestuves.
Atėjusios į Kepalo namus, nepasuko, kaip kiti vaikai, į gyvenamąją namo
pusę, o tiesiai atidarė seklyčios duris. Prie būsimos pamotės sėdėjo Ona Kepalaitė,
o prie tėvo – Juozas. Staiga pašoko anyta, priėjo prie mergaičių, išsivedė jas iš
seklyčios, išvedė į prieangį. Pareiškusi, kad dar motina nespėjo pas juos apšilti
kojų, o jau tos benkartai prisistatė, ir atidarius lauko duris, išgrūdo į lauką sakydama: „Kad jūsų nebūtų nė kvapo.“
Grįžo mergaitės iš motinos vestuvių sušalusios, pavargusios, nusivylusios
ir verkiančios. Todėl mano mama taip mylėjo našlaičius vaikus.
Mano teta Zosė greičiau prisitaikė prie Kepalų šeimos, o mama – taip ir
ne. Todėl iš keturių vaikų pirma, jau penkerių metų, buvo išleista ganyti žąsų.
Man atrodo, kad tie metai jai buvo labai sunkūs: bijojo žąsino, kiškių, o rudenį
šalta, ražienos bado kojas, sakydavo, kai atsitupia, sijonas ilgas, pakulinis, taip
ir šildosi.
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* * *
Va»liai – tai mažytis kaimelis, prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 18 sodybų. Mūsų kaimas nuo Kamajų yra ketvirtas: Vaštaka¤, Mick¿nai, Aukštåkalniai
ir Va»liai, visi kaimai ant kalvos, žiūrint nuo Kamajų – Rokiškio kelio. Kaimą iš
dviejų pusių supa miškas. Maždaug už kilometro nuo Kamajų miškas tęsiasi iki
Skrebíškio, ties mūsų kaimu vadinamas Balomis, o nuo mūsų kaimo toliau – Lat
velių mišku. Tai einant nuo Kamajų iš kairės pusės. Nuo mūsų kaimo prasidėjęs
miškas vadinamas Trakų mišku, o kaimo gyventojų įvairiai vadinamas: Pušýnė,
Šilåliai. Iš rytų pusės mūsų kaimo kaimynas – Kúosių kaimas, o iš pietų pusės –
Aukštakalniai.
Varlių ir gretimuose kaimuose 1919 m. siautėjo šiltinė, kaip tėtė pasakojo,
nusinešusi daug gyvybių. Mirė mano senelis Jonas Martinėlis. Tėčiui tada buvo
11 metų, jų šeimoje našlaičiai liko aštuoni vaikai: penki sūnūs ir trys dukros.
Vyriausias sūnus, gimęs 1892 m., Jonas Martinėlis su pusbroliu Laurynu ir kaimynais Kriukeliais – Matu (Mataušu) ir Jonu – buvo išvažiavę į Sankt Peterburgą.
Antra senelių dukra – Anelė Mickienė (Martinėlytė), gimusi 1893 m., mirusi
1938 m. Mickių šeima buvo be galo darbšti. Anelė, matyt, jautė, kad jų vaikai
liks našlaičiai. Dukra pasakojo, kad jų tėvai nuosavos žemės turėjo nedaug (apie
10 ha), todėl dar nuomojosi žemės Audrõs kaime. Ten su samdiniais – mergaite
ir jaunu vyruku – tėvas vežė į namus šieną. Veržiant šieno vežimą, trūko kartis
ir sužeidė tėvą. Iš Rokiškio buvo atvežtas gydytojas, tačiau Vladas Mickys mirė
palikęs našlę mano tetą Anelę (jos aš neprisimenu) ir keturis vaikus: sūnų Juozą, dukras – Oną, Stefą ir Joaną Mickytes. Vyriausias Juozas Mickys buvo apie
7 metų, o jauniausia dukra apie metų. Maždaug po dešimties metų mirė teta
Anelė. Liko paaugliai vaikai. Juozas Mickys 7,5 metų kalėjo Kazachijos dykumose
lageryje, dirbo kasykloje – kasė molibdeną.
Pranas Martinėlis, gimęs 1896 m. Mes su jų šeima kartu gyvenome iki
1946 m. Pasak mamos pasakojimo, kaime plito vaikų liga skarlatina. Nuo šios
ligos mirė mano pusbrolis Ričardas Martinėlis, be to, liga dar nusinešė dviejų
mergaičių – kaimynės Elenutės Lapinskaitės ir tėtės pusbrolio Justino vienintelės
dukrelės Rožytės gyvybes. Kaime žmonės buvo sunerimę. Ne visai dvejų metų
susirgau ir aš šia liga. Nieko nelaukę, nesikreipę į Kamajÿ felčerį, vadinamą
daktarėliu, tėvai nuvežė mane į Rõkiškio ligoninę. Ten buvau paguldyta gydyti.
Gerai prisimenu tokį momentą – mama laiko mane ant rankų, o labai graži seselė duoda man raudoną vaistų dėžutę. O koks tos seselės aprangos grožis. Ta
seselė – tai iš gretimo Audrõs kaimo, kurį nuo Varlių skyrė tik miškas, kilusi
Ragelytė. Jos gyvenimas susiklostė tragiškai. Ji ištekėjo už gydytojo Gudonio, kuris,
rusams traukiantis iš Lietuvos, drauge su kitais keliais medikais buvo žiauriai
nukankintas Panevėžyje.
Aš iki 4,5 metų augau tarp suaugusiųjų – mamos, tėčio ir dėdės Prano
(siuvėjo), jo žmonos Uršulės Martinėlienės (Kriukelytės). Dar buvo mūsų namuose samdinys Jonukas D. ir tarnaitė Kaziūnė bei paauglė Kaziūnės sesuo Bronė,
kurią buvau pamiršusi. Ne taip seniai per vienas laidotuves ji prisipažino buvusi
mano auklė. Tada atsiminiau, kad aš jos labai nemėgau, ieškodavau priekabių.
Prisimenu, kai dėdė ir krikšto tėvas Juozas iš Kauno atvežė lėlę. Supykusi ant tos
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Bronės, užkasiau smėlyje ir paskundžiau mamai, kad
nerandu lėlės. Lupti negavau, bet paklupdė kampe,
be tėvų, ir dėdė Pranas ilgai man aiškino, kaip blogai
pasielgiau. Tos klaidos niekada nekartojau.
Ketvirtas senelių Martinėlių vaikas – Ona Eigminienė (Martinėlytė): Apie jos sūnų Kazimierą Eigminą
yra išleista knyga Homo sum. Teta Ona Eigminienė
buvo mylimiausia tėvelio sesuo, geriausia teta, gerbiama kaimo žmonių. Jauna liko našle 1940 metų
pavasarį, o rusams užėjus, ji su vyriausiu sūnumi
Kaziu ir jauniausia dukra Genute apsigyveno, kaip
tada buvo kalbama, laikinai pas mus tėviškėje. Brolis
žadėjo surasti darbą ir kur gyventi Kaune, o vidurinis sūnus Algimantas perėjo į Rùdžių kaimą pas
dėdę – krikšto tėvą Joną Martinėlį, kuris buvo pasiruošęs suteikti geras sąlygas mokytis, tačiau atsitiko Autorės krikšto tėvas Juozas
taip, kad 1941 m. J. Martinėlis buvo nušautas. Dėdė Martinėlis. 1936 m. Kaunas.
Jonas po revoliucijų Rusijoje buvo grįžęs į Lietuvą, Iš aut. archyvo
truputį prisimenu jo vestuves, kaip tada kalbėjo, išėjo
į užkurius – vedė Oną Matuzonytę. Jo sūnelis Aloyzas, gimęs 1939 m., turbūt
neatsimena savo tėvo.
Kazimieras Martinėlis, gimęs 1902 m., baigęs mokytojų seminariją, susirgo
tuberkulioze, dirbo banke, jaunas mirė – apie 1926 metus. Buvo panašus į savo
tėvą, mėlynakis, tamsiaplaukis, aukštas, anot tetos Onos, Kamajų parapijoje aukščiausias, ir gražus.
Senelių sūnus Juozas Martinėlis, gimęs 1904 m., kai tėvas mirė, buvo 15 metų.
Baigė Rokiškio gimnaziją. Toliau studijavo Kauno universitete teisę. Baigęs dirbo
teisėju, gal apie trejus metus. Esant rusų okupacijai, teisė vieną kunigą, kurį išteisino. Draugų buvo perspėtas, kad dingtų iš Kauno. Jis vedė iš netolimo Kra÷pių
kaimo mergaitę. Varlius ir Kraupiùs skyrė Balų miškas. Jo žmona – vienturtė
dukra Kalnietienės, kurios vyras išvažiavo į JAV. Taip Martinėlių trims vyrams
teko žmonos Onos. Kalnietienė nenorėjo Juozo, manė jį esant neturtingą, tačiau
kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį – nepageidaujama buvo ir Ona Kalnietytė.
Mano tėtė savo nuomonės nereiškė, nes jis buvo vedęs mano mamą – tarnaitę,
negavęs pasogos pinigais, tik nepilnus 3 ha žemės prie ežero. Žemę sesuo Julė
sunkiai atsiėmė dabar, Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
Dar apie krikšto tėvą Juozą, kuris giminėje buvo labai gerbiamas, mylimas
ir juo didžiuojamasi, nors grįžęs į žmonos tėviškę daugiau teisėju nei kitose su
teise susijusiose vietose nedirbo. Po karo dirbo įvairiose vietose buhalteriu. Mes
su pussesere Genute Eigminaite vaikystėje ginčydavomės, kurią labiau myli Juozas. Ji teigdavo, kad ją, nes jos ir krikšto motina Juozo žmona, o mano – tetos
Onos draugė Zosė Tervydaitė. Aš jokiu būdu nenusileisdavau, sakydavau, kad
mane labiau myli jos krikšto motina. Senatvėje Juozas ir Ona Martinėliai Ventojê
pasistatė namą. Ten visą gyvenimą, nuo jaunystės iki pensijos, jų dukra Laimutė Bagdonienė (Martinėlytė) duonos kepyklos direktore išdirbo. Abi jos dukros
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gyvena ir dirba Vilniuje, turi šeimas. O dėdžių sūnus Valdas yra kariškis, vedęs
rusę ir pasilikęs Rusijoje.
Jauniausioji senelių dukra Teresė Dručiūnienė (Martinėlytė), gimusi 1906 m.,
dirbo pas brolį Joną parduotuvėje Kamajuosê. Jonas, grįžęs iš Peterburgo po revoliucijų Rusijoje, įkūrė vadinamąją kooperatyvo parduotuvę. Teresė, vienintelė
dukra, į tėvą ir brolį Kazimierą panaši, pasak mano mamos, buvo viena iš gražesnių parapijos merginų, nors dėdienės Onos Kalnietytės niekas nepralenkė. Tetos
Teresės charakteris skyrėsi iš kitų seserų ir brolių, buvo panašaus būdo į savo
tėvelį. Kai aš, ypač prieš rašydama metraštį, ją klausinėdavau, visada pradėdavo
pasakoti pirmiausia apie savo tėvelį Joną. Kai to paties klausinėdavau tetą Oną
Eigminienę, ji pradėdavo nuo motinos ir jos giminių. Tėvas buvo miręs, kai tėčiui
buvo 11 metų, o tetai Onai 19 metų. Teresė buvo išdidi, žinanti savo vertę. Anot
pasakojimų, ji buvo įsimylėjusi kaimo jaunuolį Juozą Petkūną. Kaip pasakojama,
pas ją daug piršlių važiavo, bet ji nesusidomėjo, įkalbėjimams buvo nepalenkiama.
Tačiau kai atvažiavo prie Jūžintÿ esančio Sriubíškių kaimo jaunuolis – muzikantas, dailiai nuaugęs, gražus, elegantiškas Povilas Dručiūnas, susidomėjo ir sutiko
už jo tekėti. Mano manymu, vestuvės buvo sėkmingos. Povilas buvo labai geras
tėvas, vyras ir apskritai žmogus. Broliai ir seserys Teresę už kiekvieną menkniekį
auklėdavo, o mano tėtė buvo svainio (švogerio) pusėje. Nors jų šeima buvo pavyzdinė. Jais pasekė sūnus Bronius ir dukra Marytė.
Mano tėtė Petras Martinėlis, gimęs 1908 m., dirbo daug, galiu pasakyti – nuo
vaikystės iki senatvės, išskyrus paskutinius trejus metus. Jis buvo labai panašus
į motiną ir jos gimines, į vyriausią brolį Joną ir seserį Anelę, be to, turėjo ir
Galinių charakterio silpnų vietų.
Mirus tėvui, jau tą patį rudenį, nors tik rugsėjo 10 d. sukako 11 metų,
pradėjo dirbti vyriškus darbus, nes vyriausias sūnus Jonas buvo Sankt Peterburge.
Susilaužęs koją liko šlubas, vaikščiojo su lazda. Pranas perėmė vadovavimą šeimai, o piemens pareigų ėmėsi teta Teresė. Dėdės – Juozas ir Kazimieras – daug
dirbo vasaros metu, bet mokslo Rokiškio gimnazijoje nenutraukė. Be galo darbšti
Anelė dvejus metus dirbo beveik visus darbus, neatsiliko ir Ona. Tėvui mirus,
Anelė po dvejų metų ištekėjo už Mickio. Giminių padedami Juozas ir Kazimieras
mokėsi toliau.
Tačiau tėtė, kiek paūgėjęs, dirbo ne tik namuose, bet turėjo ir kitų darbų:
vežė degtinę į Rokiškį ir Kamajus iš Utenos ir Panevėžio, o prieš didžiąsias
šventes ir iš Kauno. Tada jau samdydavo mergaitę ir vyrą, nes, be ūkio darbų,
pagal Panemunėlio linų jaujos, kuri išaugo į fabriką, projektą, statė jaują, bet kiek
mažesnę. Senatvėje tėtė pasakojo, kad jie buvo paėmę jaujos statybai paskolą iš
banko ir, pradėję linus išdirbti, visas skolas išsimokėjo. Tačiau 1939 m. gale jauja
sudegė, kai vieno ūkininko pusininkai tvarkė linus. Baigiant linus išvežti, jauja
užsidegė. Tėtė labai išgyveno, nes tai buvo jo sunkaus darbo vaisius, o pinigų
buvo tik pusantrų metų gautas pelnas. Šeima buvo įsitikinusi, kad buvo uždegta
tyčia, nes visais laikais buvo pavydo, noro kitam kenkti. Net aš atsimenu, kad
pakura buvo visiškai atskirta, įėjimas iš lauko. Dėdė Pranas, norėdamas tėtę kiek
nuraminti, sakydavo, o gal tie pusininkai visai žiopliai, numetė kur nors perdirbimo skyriuje nuorūką. Tėtė po to labai pasikeitė, vis augęs aukštyn pradėjo
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po truputį slysti. Aš, nors dar labai maža buvau, į pusininkus žiūrėjau kaip į
didelius nedorus žmones.
Mūsų šeimai jau 1938 m. prasidėjo netektys. Tais metais prieš Velykas mirė
tėtės sesuo Anelė Mickienė, palikusi tris dukras ir sūnų Juzuką, kuris buvo vyriausias vaikas šeimoje. Motinai mirus, jis buvo apie 16 metų, sesuo Ona (Aniūtė),
dvejais metais jaunesnė Stefa ir pati mažiausia, apie 11-os metų. Tėvas buvo miręs
maždaug prieš dešimt metų. Brolis Jonas Martinėlis rengė laidotuves, visi prisidėjo.

* * *
Trumpai apie kaimo gyventojus. Senajame Varlių kaime išlikusios septynios
sodybos, o vienuolika ūkininkų išsikėlę į vienkiemius. Mūsų Varlių kaimas – tai
giminių kaimas. Jei pavardė ta pati, tai ir giminės.
Tiek mano vaikystės prisiminimuose, tiek jau riedant gyvenimui į pakalnę,
pirmenybę ir pagarbą reiškiu Kriukelių giminei – trys sodybos, visi pusbroliai.
Pradėsiu nuo artimiausio mūsų kaimyno Prano Kriukelio. Mūsų namus skyrė
tik kaimo keliukas, jeigu abi trobas sutrauktum, susidurtų kampais. Jų šeimoje
išaugo aštuoni sūnūs ir viena dukra Ona Baltrūnienė (Kriukelytė). Abu tėvai, kaip
ir mano senelis, mirė nuo siautėjusios šiltinės, retai kuri šeima to išvengė. Onutė
buvo 11 metų, visi broliai vyresni, tačiau broliai ją labai mylėjo ir pasirūpino,
išmokė – dirbo vaikų darželyje Rokiškyje. Kaip ir mano dėdė Kazimieras, buvo
baigusi mokytojų seminariją. Užėjus vokiečiams, ištekėjo už Kamajų viršaičio Baltrūno. Frontui artėjant, pasitraukė į Vakarus, gyveno Austrijoje. Kai aš mokiausi
Veterinarijos akademijoje, ji žuvo per avariją.
Brolių Kriukelių išvardyti iš eilės tiksliai negaliu. Du broliai – galbūt vyriausi – Jonas ir Matas Kriukeliai išvažiavo su mano dėde Jonu ir jo pusbroliu
Laurynu Martinėliu į Sankt Peterburgą. Jonas Kriukelis vedė žmoną latvę ir po
revoliucijų Rusijoje ten pasiliko. Per Leningrado blokadą abu su žmona mirė nuo
bado. Liko dukra Danutė, kuri po karo buvo atvažiavusi pas Praną Kriukelį,
kitaip sakant, į tėvo tėviškę, iš kurios jaunas jos tėvelis išvyko. Su dėde Antanu
Kriukeliu – jauniausiu tėvo broliu – buvo kūmai, krikštijo pusseserę Janytę.
Matas Kriukelis, būdamas Sankt Peterburge, vedė Veroniką Petkūnaitę iš
Petk¿nų kaimo, esančio prie Kamajų. Jų dukra Bronė gimė Sankt Peterburge. Po
revoliucijų tėvai su dukra grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune, turėjo siuvyklą.
Kaune gimė sūnus Vladas, kuris, baigęs Politechnikos institutą, dirbo dėstytoju.
Kaune gyvenanti Mato dukra, grįžusi iš užsienio, per atostogas važiuodavo į
Leningradą pas pusseserę aplankyti. Bronę tikriausiai ir pats miestas traukė, nes
ji buvo gimusi Leningrade.
Steponas Kriukelis buvo baigęs Žemės ūkio akademiją, ten ir dirbo. Vedė
kaunietę, vardo gerai neprisimenu. Jų šeimoje gimė sūnus. Per jo pusseserės
laidotuves pamačiusi jį sutrikau – toks panašus į tėvelį Steponą, kad kažko net
paklausiau, ar tai tikrai Stepono sūnus. Matyt, taip tęsiasi žmonių gyvenimas,
viena karta išeina, o kita tęsia kokį nors bruožą.
Juozas Kriukelis gyveno Kaune, išaugino du sūnus. Esant vokiečiams jo
sūnūs vieną vasarą atostogavo pas dėdę Praną, jų tėvo gimtinėje. Tie sūnūs ir jų
žmonos buvo labai gražios poros, taip kalbėjo visas kaimas.
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Kazimieras Kriukelis gyveno Kaune, buvo siuvėjas, turėjo nusipirkęs gražų
vienkiemį Žališkių kaime, prie Kamajų. Kazimieras susirgo tuberkulioze, vieną
vasarą prieš mirtį, kaip kalbėjo mūsų namuose, norėjo pagyventi tėviškėje. Tais
metais pas Kriukelius buvo dvi tarnaitės, viena rūpinosi Kazimieru, o kita, jei
nepamiršau vardo – Augenija, daug metų dirbo pas Kriukelius. Ta tarnaitė po
fronto, praūžusio per Varlių kaimą, jau tą pačią savaitę susidėjo, kas dar buvo
jos likę, ir paliko Kriukelių namus. Labai greitai paliko ir Rokiškį, išvažiavo į
Vilnių, daugiau nieko gyvenime apie ją negirdėjau.
O Kazimieras savo tarnaitei įsakydavo atnešti man saldainių, kartais vaisių.
Jis man ir pasakų paskaitydavo, papasakodavo apie savo vaikystę, Kauną. Jis
sėdėdavo supamojoje kėdėje, o aš turėdavau laikytis atokiau, sakydavo nenorįs
manęs užkrėsti baisia liga. Kadangi buvo vasara, tai jam buvo skirtas kambarys
antrame aukšte (salkoje). Rudenį išvažiavo, greit ir mirė. Savo sodybą paliko broliui
Kostui Kriukeliui. Brolis Kostas Kriukelis su žmona ir dukrele sugrįžo iš Kauno.
Kaime kalbėjo, kad Kostas paveldėjo gražią sodybą. Jis atsivežė labai gražią žmoną ir dukrą. Be to, žmona, tikra kaunietė, turėjo prisitaikyti prie paprastų kaimo
žmonių.
Kai Kazimieras Kriukelis mirė, turbūt visas kaimas važiavo į jo laidotuves – jis
buvo labai mylimas kaimo žmonių. Man atrodo, kad toks pat mylimas, išskirtinis
kaime buvo ir mano pusbrolis Kazimieras Eigminas (paprastai vadinamas Kaziu).
Kitas, labai pamilęs tėviškę, Pranas Kriukelis, visą gyvenimą dirbęs žemę,
samdęs padėjėjus, išgyveno Varliuose, išskyrus tremtį į Sibirą. Labai gerai atsimenu tą dieną. Buvo sekmadienis, jo žmona išvažiavo į Kamajus – į bažnyčią.
Ji buvo labai pamaldi, dora moteris. Mergaitė Janytė buvo maždaug metų. Kai
tėvai turėdavo daug darbo, aš ją prižiūrėdavau, ypač vasaros metu.
Praną Kriukelį vežė jau su sunkvežimiu. Tam vežėjų „paradui“ vadovavo
skrebas Pranas, kurio aš labai nekenčiau. Pasirodžius trėmėjams, P. Kriukelis
sutriko, paėmė iš manęs mergaitę, su kuria žaidžiau, stovi apkabinęs ir verkia.
Vienas skrebas sako, eiki dėtis daiktų, o skrebas Pranas ima mergaitę ir man –
neškis. Aš nusinešiau Janytę pas mus. Atsimenu, kad dėdė ir tėtė tikrai buvo
namuose, papasakojau, kaip man liepė neštis mergaitę. Pirmiausia tėtė padavė
kažką mergaitei valgyti, dėdė surado pusseserės Danutės šiltą antkodėlę (kaldrelę),
buvo šalta diena, o man dėdė ir teta pasitarę liepė nubėgti pasakyti Janytės tėčiui,
kad aš mergaitę atiduosiu jos mamai, kai ji grįš iš bažnyčios. Tačiau jis pasakė,
kad niekas neišskirs jo su dukra, dar prašė, kad jei spės, tegu žmona Emilija juos
vejasi, nes tie abu skrebai elgėsi neblogai, aišku, kad jie mergaitės nebūtų ieškoję.
Jie net padėjo Kriukeliui susidėti būtiniausius daiktus. Taip išvažiavo mašinos
kėbule (kuzave) tėvas ir mažytė dukrelė.
Greitai grįžo moterys iš bažnyčios. Pamatęs tėtė bėgo kinkyti arklio, būrelis
moterų dar daug ką sudėjo į vežimą. Man Kriukelienė padavė krištolinę vazą,
dėkodama už tai, kad padėjau auginti Janytę. Tėtė ir moterys krovė daiktus į
vežimą. Emilė Kriukelienė, kaip dabar matau jos atsisveikinimą su namais, kaimu
ir Lietuva, suklupo kieme ant žemės ir pabučiavo. Verkė visas būrys moterų, o
dėdė Pranas ją peržegnojo. Taip tėtė ją nuvežė į Rokiškio geležinkelio stotį, suspėjo. Iš Sibiro grįžo suvargę, ypač P. Kriukelis, nes jam jaunystėje kažkas buvo
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atsitikę, o grįžus tai matėsi. Kiek metų savo namuose dar išgyveno, nepasakyčiau.
O Emilė Kriukelienė dar dukrai Bagdonienei padėjo anūkes užauginti.
Antanas Kriukelis, jauniausias iš aštuonių brolių Kriukelių, nedaug vyresnis
už vienintelę seserį. Vieni jį vadindavo fiziku-matematiku, kiti – matematiku-fiziku.
Dirbo Kaune, turėjo docento laipsnį, dėstė Universitete ir Veterinarijos akademijoje,
keturiasdešimties metų mirė. Vaikams buvo labai geras. Man vaikystėje visada
atveždavo knygutę, o vokiečių laikais knygą Klajūnas, kurią po dienos darbų
skaitydavome su mama prie spingsulės, padarytos iš lajaus ir dagties (knatelio).
Tačiau tos knygutės skaitymas turbūt mane užbūrė, skaičiau visą gyvenimą. Po
karo kauniečiai Kriukeliai – Veronika ir Antanas – daug padėjo mūsų šeimai
drabužiais.
Kaimas nuo Kamajų pusės prasidėdavo kapinėmis. Prie kapinių gyveno
Antanas Kriukelis. Jo namas buvo visai arti pusbrolio Prano Kriukelio. Kitoje keliuko pusėje Gudo sodyba. Prano Kriukelio vienkiemis ribojosi su Kuosių kaimu,
o nuo miško pusės Navicko namai, nedidelis žemės sklypas perskiria kaimynus.
Martinėliai – tai trys sodybos. Mūsų namuose gyvenome dvi šeimos, po karo
pasidalijome. O du broliai Justinas ir Laurynas Martinėliai, išsikėlę į vienkiemius
palei vieškelį, kuris skyrė jų žemes, tai mano tėvų pusbroliai. Laurynas – nuolatinis
lankytojas, politikuojantis mūsų namuose (kai gyvenome kartu su dėdės šeima).
Justinas buvo vedęs našlę Leikuvienę su dviem sūnumis: Mataušu ir Vladu.
Prieš karą mūsų kaime buvo trys Petkūnų sodybos. Visi giminės, sodybos
kitame kaimo gale, viena prieš kitą, perskirtos kaimo keliuko. Mano tėtės tėvų
amžiaus kaime – dvi Petkūnienės. Viena sodyba buvo sūnaus Juozo Petkūno.
Juozas vakarais dažnai lankėsi mūsų šeimoje. Jo brolis buvo baigęs Žemės ūkio
akademiją, ten dirbo, turėjo docento vardą. Tuo labai džiaugėsi motina. Tai buvo
šeimos pasididžiavimas – turėti iš šeimos mokslus baigusį brolį ar vaiką.
Kaime buvo daug prasilavinusių žmonių, beraščių vyrų nebuvo, o moterų
gal ir buvo nebaigusių mokyklos.
Kita Petkūnienė, mirus vyrui, užauginusi keturis sūnus, gyveno viena. Vienas
sūnus Kostas Petkūnas – miškininkas, baigęs Žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakultetą. Kitas sūnus Kazimieras – siuvėjas, jis gyveno žmonos tėviškėje.
Po karo Kazimieras Petkūnas grįžo į tėviškę, kurį laiką dirbo eiguliu.
Sūnus Jonas vedė iš kaimo merginą, gavo iš motinos žemės dalį, pasistatė
trobesius vienkiemyje, tapo mano tėtės kaimynu. Jono Petkūno dabar yra tik
anūkai likę. Jis pats jau seniai miręs. Jie turėjo sūnų Joną ir dukrą Stasytę, abu
mirę. Jonas – vairuotojas, gyveno Panevėžyje, o Stasė nutekėjo į Panemunėlį –
dirbo buhaltere-kasininke, jauna mirė.
Petkūnienė karo metu, esant frontui, kuris, mūsų kaime įsitvirtinus vokiečiams, o rusams – Kamajuose, užsitęsė 14 parų, eidama atsinešti vandens, netoliese kritus sviediniui žuvo. Tai buvo pirma auka kaime, frontas dar tęsėsi apie
keturias paras. Ją laidojo frontui nutolus.
Mūsų kaimynai Lapinskai, gyvenę viduryje kaimo, kiek nutolę nuo kitų
kaimynų. Senajame kaime likęs Aleksas Lapinskas paveldėjo tėvų ūkį. Tai vienas
iš turtingesnių ūkininkų, vedęs jauną žmoną iš Robliÿ kaimo – Balaišytę, kurios
motina gyveno Amerikoje, siuntė jiems siuntinius, pinigus.
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Alekso brolis Jonas Lapinskas išsikėlė į vienkiemį palei mišką. Mano manymu, jis žemės turėjo gerokai mažiau, tačiau neblogai laikėsi. Girdavosi sūnumi
Jonu – traukinio mašinistu, kuris gyveno Radvíliškyje. O sūnus Antanas, mano
tėtės amžiaus, po karų vedė ir kažkur kitur apsigyveno.
Navickų dvi sodybėlės palei mišką. Vienas Navickas, kurio sūnus po karo
išėjo į mišką (tapo partizanu; partizanus mes vadindavome miškiniais), kas jis
buvo ir kur gyveno – nežinau. Gerai atsimenu, kaip per mūsų kiemą per pirmą
vežimą po karo vežė tuos senukus, kurių nepažinau. Užgirdau, kad tėtė, įėjęs
iš lauko, sako – išveža Navickus. Dėdienė pirma, iš paskos tėtė su dėde, mama
paima ką tik iškepto ragaišio kepalą – ir į lauką. Neatsilikau ir aš. Navickus
vežė arkliais. Navickas važiavo pirmas, kitame vežime sėdėjo skrebai. Važiavo
vežamųjų arkliais ir vežimais, kurie į kaimą daugiau negrįžo. Kažkam atiteko,
buvo tokių. Dėdė Pranas dar davė, kaip vėliau kalbėjo, tris rublius. Į Lietuvą iš
Sibiro Navickai nebesugrįžo.
Aš mokiausi su Navickų anūku, partizano sūnumi, jis gyveno pas tetą
Tervydienę, buvusią Navickaitę.
Antroji sodyba priklausė Navickui, kuris, kaip žmonės kalbėjo, buvo batsiuvys, gyveno mieste, bet keitė miestus. Karo metais, vokiečiams pradėjus nesisekti,
pasitraukė į Vokietiją, o vėliau – į Ameriką. Kartu su tėvu išvažiavo jo sūnus
studentas. Žmona buvo mirusi. Lietuvoje liko dukra Zosė Navickaitė, kuri turėjo
baigti Rokiškio gimnaziją, bet nebaigė.
Leikaus sodyba pirma prie vieškelio nuo Kamajų pusės. Manau, kad jie
nedaug turėjo žemės, bet gyveno gerai. Leikus buvo vedęs žmoną nuo Svėdasÿ.
Gimus dukrai, mirė žmona, tada vedė kitą seserį, su kuria dar sugyveno dvi
dukras. Man atrodo, kad teta-pamotė dukrų neskyrė.
Zdanavičius gyveno palei mišką, netoliese nuo pagrindinio kelio. Jo gyvenime daug bėdų buvo. Su pirma žmona sugyveno dvi dukras: Oną ir Zofiją.
Mirus žmonai, vedė Antano Kriukelio seserį, su ja susilaukė dukros Aldonos,
kelerių metų ji liko našlaitė – neprisimenu. O su trečia žmona vėl dukra – Elena.
Karas atėmė vieną dukrą.
Dvi sodybos Šermukšnių. Tadas Šermukšnis turėjo dvi dukras ir tris sūnus.
Apie jų tragediją pasakosiu vėliau.
Prie vieškelio, iš trijų pusių apsuptas miškų, kalvio Adomo Šermukšnio
dviejų aukštų namas, kalvė ir sodas – graži sodybėlė.
Turtingiausias ūkininkas Jonas Giriūnas. Mirus vyrui, Giriūnienė liko jauna
našlė. Užaugino tris vaikus. Dukra Vanda ištekėjo už Jono Džiugelio iš Aukštakalnių kaimo, vos ne kaimyno. Jie gyveno Vilniuje, jos vyras dirbo geležinkelininku.
Užaugino du sūnus ir dukrą. Ji jauna mirė. Jauniausias brolis, kariškis, gyvena
Vilniuje.
Tai toks mūsų Varlių kaimelis.

* * *
Trumpai apie rusų atėjimą į Lietuvą. Man teko sutikti rusus kelyje Rokiškis–
Kamajai. Su tėvais ir teta Eigminiene važiavome iš Rokiškio į namus – Varlius.
Maždaug pusiaukelėje – Sėlýnės kaime – sustabdo keli kariškiai ir tarp jų stovintys
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du lietuviai. Aš gerai nesupratau, kas čia vyksta. Žvilgtelėjus į tėvus, tetą, pastebiu kažkokius keistus, sutrikusius žvilgsnius. Tėtė suka į čia pat esantį keliuką,
pervažiuoja vieškelio griovį ir toliau važiuoja pagrioviu. Po mūsų taip pat padaro
iš paskos važiavę vyras su moterimis. Pažiūriu į tuos vyrus, visai nepanašius į
šaulius, policininkus, nuotraukose matytus Lietuvos kareivius. Kas čia per vieni?
Teta sušnibžda: rusai. Dar kiek pavažiavę sutinkame mašinas, kokių nebuvau
mačiusi, pilnas prisėstas ginkluotų kareivių. Pirmą kartą pamačiau tankus, apie
kuriuos nieko nežinojau. Kareiviai buvo sudulkėję, nuvargę, tamsūs, visai nepanašūs į šaulius. Jie man atrodė tokie svetimi ir tolimi, atgrasūs, nešantys baimę.
Jau tą patį vakarą klausiausi iš virtuvės suaugusiųjų kalbos. Buvo nemažai
prisirinkusių kaimo vyrų, net tokių, kurie pas mus retai lankėsi. Ypač vyresni,
kurie gerai prisiminė Pirmąjį pasaulinį karą.
Svarbiausi čia buvo mano dėdė Pranas ir jo pusbrolis Laurynas, per Spalio
perversmą Sankt Peterburge dirbęs sanitaru. Kalbėjo ir kiti – dažnai ateinantis
Juozas Petkūnas ir, kaip man atrodė, senukas Jonas Lapinskas, kuris anksčiau
buvo retas svečias. J. Lapinskas gerai mokėjo rusų kalbą, o tėtė buvo daugiau
klausytojas. Aš senatvėje labai dažnai pasigendu tų kaimo žmonių pokalbių, ramiai svarstančių, be emocijų.
Greitai Lietuvoje prasidėjo skaudūs įvykiai. Tremtys, kalėjimai, žudynės.
Buvo išvežamas Lietuvos elitas, mokslo žmonės, turtingi ūkininkai. Ypač pirmasis
vežimas buvo sunkus tiems, kurie pakliuvo prie Laptevų jūros. Ten labai daug
buvo išvežtų lietuvių, o grįžo mažai. Labai įdėmiai skaičiau tremtinių ir kalinių
atsiminimus. Iš knygų sužinojau, kad mamos giminės Balbatos – brolis ir sesuo
mirė tremtyje palyginti jauni.
Sužinojau iš knygų apie tėtės pusbrolį Petrulį, mirusį lageryje, apie kitą
pusbrolį iš tėtės motinos pusės – J. Galinį, kuris kalėjime buvo užmuštas. Tėtė,
kol buvo dar gyvas, vis klausinėdavo apie savo giminaitės, krikšto mamos šeimą,
ar kur nepaskaičiau. Jos vyras buvo miškininkas – urėdas. Kai išvežė šeimą, taip
giminėje niekas daugiau nesužinojo jų likimo, o dabar aš net pavardę pamiršau.
Niekas nebuvo tikras dėl rytojaus, net dėdė Pranas su savo klientais pasidarė
atsargus. Buvo tokia nuotaika, kai nežinai, kas tavęs laukia jau rytoj.
Truputį parašysiu apie paskutinį kartą gyvą matytą dėdę Joną, nes kitą
dieną jis bus miręs – nušautas atsitraukiančių komjaunuolių.
Paskutinį kartą aplankė gimtinę, kaip jis sakė: atėjau perspėti tavęs, Petrai,
kad nevežtum pieno į Kamajų pieninę. Maždaug taip paaiškino: rusai pradeda
bėgti iš Lietuvos, prie jų prisideda lietuviai – komunistėliai. Tu, Petrai, iš namų
niekur nevažinėki, esi nepatyręs, nesupranti, kas tokiais atvejais darosi. Tėtė jauniausias, o Jonas pats vyriausias mano senelių vaikai. Jis aiškino, kad išgyveno
Rusijoje revoliuciją – buvo Sankt Peterburge, turįs patirties apsisaugoti ir kitiems
patarti. „O jūs moterys, eidamos, į Balas [mišką] karvių melžti, eikite takais, o ne ke
liu, per kelią pereikite tik įsitikinusios, kad nėra arti mašinų su kareiviais ar bėgančiais
lietuviais.“ Dėdė Pranas pridėjo savo mėgstamą posakį: „Kai žvėris sužeistas, tai
jis labai pavojingas.“
Ta kalba vyko seklyčioje, kur visi valgėme pietus. Tuo metu šeima buvo
didelė: dėdės Prano trys asmenys, mes keturi, trys tetos ir dar Jonas, mano tėtės
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taip mylimas, kad net senatvėje sakė,
jog Jonas jam ir tėvelį atstojo, ir brolį,
ir draugą.
Visas būrys išėjome į kiemą. Nors
dar neturėjau šešerių metų, atsimenu,
kaip dėdė atrodė – baltais marškiniais,
su kostiumu, atsisveikino su visais,
pridėčiau – galbūt kažką jautė.
Kitą dieną ateina Matuzonis, atneša baisią žinią – nušautas dėdė Jonas.
Namuose sumišimas. Pirmas prabyla
tėtė: „Einu su tavimi, tik apsirengsiu.“
Visi verkiame, norėjo eiti ir teta, bet
dėdė Pranas griežtai uždraudė. Buvo
tokia suirutė, kad niekas nedrįso kur
nors vaikščioti. Tik vienas iš tokios
didelės šeimos dalyvavo šermenyse.
Jono žmona neleido tėtei lydėti brolio į Kamajų kapines, nes bijojo, kad
nenušautų. Tik šešios moterys Joną
Martinėlį palydėjo į kapines.
O buvo taip. Mus perspėjęs, jis
pats to nesilaikė, nuvežė pieną į Kamajų
pieninę. Tokių buvo daugiau. Atidavę Tragiško likimo Jonas Martinėlis (1892–1941).
pieną, vyrai miestelio centre stabtelėjo, Iš aut. archyvo
pamatę, kad atvažiuoja mašina nuo
Rokiškio, artėja prie kapų. Visi sėdo ir važiavo į namus. Nors buvo išsiskirstę,
tačiau šeši buvo nušauti, tarp jų ir dėdė Jonas. Jis važiavo Salų keliu, visai netoli
miško, rugių lauke, nušautas, trūko kelių žingsnių pasiekti mišką.
Praėjo kažkiek metų. Dėdienė Ona Martinėlienė tada jau gyveno Kamajuose.
Aš per atostogas ją aplankiau, žiūrėjome nuotraukas, kalbėjomės, papasakojo, kaip
palydėjo ir palaidojo savo vyrą. Pasakojo, kad pro kapus dažnai pravažiuodavo
mašinos su kareiviais, tačiau ji nieko nebijojo. Be jos, buvo jos motina, teta ir
trys seserys. Pačios prie prieš kelerius metus palaidoto Martinėlienės tėvo iškasė
negilią duobę, pačios įleido karstą į duobę. Sako, taip norėjosi jai virsti į duobę,
tegu išeiname abu kartu. Bet motina visą laiką šaukė: „Laikykis, tau dar lieka dvejų
metų sūnelis – Aloyzas, reikės jį užauginti...“ Sako, išdžiūvo ašaros, bet kančia ilgai
nepaleido. Užaugino gerą sūnų.
Pavakare iš brolio laidotuvių grįžęs tėtė buvo pasikeitęs, man atrodo, ta
netektis jį sugniuždė dvasiškai, man, kaip vaikui, tai buvo nesuprantama.
Tėtei grįžus visa šeima: du broliai ir sesuo Eigminienė, mama ir dėdienė
Uršulė sustoję meldėsi, tą patį padarėme mes, penki vaikai: Genutė ir Kazys
Eigminai ir mes trys Martinėlytės: aš, Danutė (dėdės dukra) ir mano sesuo Julė,
kuri buvo maždaug metų. Pasimeldę sėdome vakarienės, tačiau beveik niekas
nevalgė, ir mes, vaikai, nenorėjome. Riedėjo ašaros, o mano maža sesutė Julė (ji
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visada visiems galėjo palaikyti kompaniją) rėkė. Labai liūdnas vakaras, vakarienė
nepaliesta, net mes, vaikai, praradę apetitą.
Pajutau, kaip mama purto ir griežtu balsu įsako keltis, greitai rengtis ir
dėtis savo daiktus į užvalkalą. Pašoku. Tamsi naktis, užgirstu tėtės ir Eigminienės
balsus, pašnibždomis kalbasi. Teta sako – jau trečia mašina į kiemą įvažiavo,
paskutinė sustojo po liepa. Kas bus, tikriausiai rusai? O mama ir aš, atsidariusios
spintą, kišame kas pakliuvo. Įeina Kazys ir dėdė Pranas. Paauglys Kazys prisiartina prie lango ir kviečia dėdę, sakydamas, kad kalba vokiškai. Dėdė prisiartina
arčiau prie lango, normaliu balsu praneša – vokiečiai. Kiek prisimenu, uždega
lempą, atidaro langą, vokiškai pasisveikina. Tarp dėdės ir vokiečių vyko pokalbis
per langą, netoli stovėjau ir aš. Man buvo smagu, kai Kaziui ir man davė po
šokoladą, tai buvo geri dėdės.
Atvažiavo vidurnaktį, o ryte jų jau nebuvo, kai aš atsikėliau. Taip man
teko sutikti rusus ir vokiečius.
Mūsų šeimoje rusai paliko skaudžius prisiminimus, bet tiesioginiai vykdytojai – lietuviai, o dar skaudžiau, kad ten buvo jaunuolis – komjaunuolis, tėtės
giminaitis, jo pusseserės, su kuria labai giminiavomės, sūnus. Su ja ir kitais jos
vaikais giminystė nenutrūko.
Tėtė buvo sutrikęs, nervingas, sunkiai valdėsi, tai pastebėjome net mes,
vyresnieji vaikai. Dėdė, nelaukdamas, kad tėtė kur neįsiveltų, surengė pamokymą,
tiksliau, įsakymą, kurio mintis buvo maždaug tokia: Petrai, įsidėmėki, kad kur
nors neįlįstum, atsiminki, kad krauju kraujo nenuplausi.

* * *
Prie vokiečių mūsų kaimas stengėsi išlikti neutralus, dirbo žemę, mokėjo
mokesčius, stengėsi niekur neįsipainioti. Gyveno neblogai. Gyvenimas ėjo ramiai,
teta Eigminienė dirbo poliklinikoje Rokiškyje, o vaikai per atostogas būdavo kaimuose. Kamajuose valsčiuje dirbo mamos sesers vyras, jį vadindavo raštininku.
Mano dėdė Jonas Kepalas, Mataušas Leikus ir dar viena moteris dalijo taškus,
dabar pasakyčiau – dalijo talonus prekėms pirkti. Jonas buvo labai teisingas
žmogus, geras darbuotojas, neatsimenu, kelias klases buvo baigęs, tėvai norėjo,
kad mokytųsi kunigu, tačiau jis nesutiko ir išėjo dirbti. Švelniai tariant vieną kitą
taškelį seseriai daugiau paskirdavo. Valsčiaus darbuotojai visi buvo draugiški, tik
viršaitis Baltrūnas, kuris vedė Oną Kriukelytę, nesutarė su vokiečių kilmės policininku Liorentu. Liorentas buvo geras žmogus, bet išgėręs šaudydavo į viršų. Jis
buvo vedęs turtingą žmoną iš Panemunėlio parapijos. Jų dukra Modesta, šiek tiek
jaunesnė už mane, dažnai norėdavo pas mus atvažiuoti, buvo labai graži mergaitė.
Žinoma, vokiečiai padarė didelę klaidą, taip baisiai pasielgę su žydų tauta. Aš
labai gailėjau žydų vaikų, nes man atrodė – jei kas ir nusikaltę, tai tik ne vaikai.
Atsimenu dėdės Prano pokalbį su Kamajų žydu, vadinamu Degučiuku. Jis
vežiodavo degutą po kaimus. Dėdė jam patarė nors laikinai pasislėpti. Bet jis
sakė, kad niekur nesislėpsiąs, kas bus kitiems, tą priims ir jų šeima. Dar dėdė
kelis kartus yra tą pokalbį pakartojęs. Aš prisimenu, kad jis sakė, jog ir jų kai
kurie nusikalto atėjus rusams – prisidėjo prie jų ir suklydo. Tas Degučiukas buvo
mylimas kaime.
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Mūsų kaimas ir jį supantys miškai tiko visiems: rusų
partizanams, karui ir pokariui. Per tuos 1941–1944 metus iki
paskutinės vasaros niekas neįtarė, kad gali būti čia pasislėpę
nespėję pabėgti į Rusiją (nežinau, kaip apibūdinti) komunistai,
nors kaimiečiai juos paprasčiau vadindavo arba tylėdavo,
nes jau buvo pamokyti. Ne viena šeima buvo netekusi ko
nors brangaus, nes vežimai, kalėjimai ir žudynės buvo vos
ne kasdienybė.
Mikalkėnų sodyba buvo lyg atsiskyrusi, nutolusi nuo
kaimo, tarp miškų iš trijų pusių, tolokai ir nuo vieškelio. Artimiausias kaimynas Adomas Šermukšnis, visai prie vieškelio,
ir kitas – Laurynas Martinėlis pamiškėje, bet nuo Mikalkėno Pranas Martinėlis
sodybos tolokai.
(1896–1959). Iš aut.
Išteka viena Mikalkėnų dukra, tėvai suruošia dideles archyvo
vestuves, sukviečia daug žmonių, tarp jų ir Vladą Leikų –
kariškį. Jis atvažiuoja su draugu, taip pat kariškiu. Vestuvės praeina puikiai. Vladas
su draugu lieka pas motiną ir patėvį, bet pavakare persigalvoja, paprašo patėvį
Justiną, kad jį su draugu nuvežtų į Kamajus. Jau vakarop jie išvažiuoja į Kamajus
pas brolį Mataušą. Iš Kamajų grįžęs Justinas dar tik ruošiasi gulti. Kažkas pabeldžia į duris, paklausus griežtai įsako atidaryti duris. Vyrai, suvirtę į vidų, tuojau
reikalauja Vlado ir jo draugo. Žmona Rozalija įrodinėja, kad jų tikrai nėra, jie jau
išvažiavę į Kauną. Apieškoję visą sodybą ir ieškomųjų neradę, taip primuša Justiną,
kad jis po kelių mėnesių miršta. Patyliukais mūsų namuose vyrai kalbėjo, kad tas
kvietimas į vestuves buvęs tik masalas sugauti vokiečiams tarnaujančius karininkus.
Prieš tas vestuves buvo mano brolio Gintauto krikštynos, sukviesta giminė – ir tėtės, ir mamos, be to, kaimynai, svečių iš Kauno ir Liorento šeima, tad
raudonieji irgi galėjo pasidarbuoti. Vaišės vyko klojime. Vyrai padarė išvadą, kad
tie slapukai (aš taip pavadinau), kol frontas buvo toli, bijojo išsiduoti. Kuo frontas artėjo, tuo labiau nutikdavo visokių atsitikimų: tai papjovė kaimynų balose
besiganančią didelę telyčią, tai vėl kas nors.

* * *
Netrukus frontas pasiekė ir Varlius. Labai dažnai vokiečių kareiviai žiūrėdavo
ir mums parodydavo tris nuotraukas. Vienoje – sėdi vokietis ir žmona, mergaitė
su baltu kaspinu plaukuose prie motinos, o mažytis berniukas kokių dvejų metų –
prie tėvo. Kita nuotrauka – to kariškio išleistuvės į karą. Trečia nuotrauka jau į
frontą atsiųsta – sode berniukas sėdi ant dviratuko, o motina stovi tarp sūnelio
ir dukrelės, vaikai gerokai paūgėję. Net ir dabar, praėjus daug metų po karo,
tą vokietį prisimenu. Dažnai pagalvoju, kažin ar grįžo į savo šeimą, kurią be
galo mylėjo, jos ilgėjosi, o galbūt žuvo, prisidėjęs nuotraukas prie širdies, ir ilsisi
svetimoje žemėje. Koks baisus tas karas, kiek žūsta nekaltų kareivėlių, o motinos
ir tėvai nesulaukia sūnų, jaunos mergaitės – mylimųjų. O jeigu vedę, turi vaikų,
baisu pagalvoti, kiek lieka našlaičių.
Kaimo žmonėms vokiečiai patarė trauktis iš kaimo, sakė, kad čia vyks
smarkus mūšis, gali ir ilgai tęstis, bet niekas nenorėjo trauktis, esą jei žūsime, tai
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savoje žemėje. Nors frontui ruošėsi, darė slėptuves (bunkerius). Mūsų tėtė parinko
vietą bunkeriui toliau nuo kaimo, tarp dviejų kalnelių ir tarp dviejų juostinių
krūmelių, kad išėjimas būtų į miškelį. Numatytas ir atsarginis išėjimas. Dėdė
pritarė tokiam sprendimui.
Vokiečiai kareiviai patarė, kaip daryti, kaip tvirtinti, ir dar patarė turėti ne
vieną bunkerį. Todėl mūsų kaimo devynios šeimos kitą bunkerį iškasė griovyje.
Iš Aukštakalnio ežero išbėgantis nedidelis upelis tekėjo link vieškelio, po truputį
gilėdamas link keliuko, einančio iš Aukštakalnių kaimo. Už to keliuko buvo pelkė,
dabar nudrenuota, o už pelkės jau vieškelis, miškas. Pagrindinis kelias lomoje
iš Kamajų pusės, vos kiek nutolęs po kairei miškas, žmonių vadinamas Balomis,
tęsiasi iki Skrebiškio kaimo, o nuo mūsų pusės – iš abiejų pusių. Man atrodė
gana ilgas tas griovys. Žmonės ten išrausė slėptuves, nes apie vidurį jis labai
status ir gana gilus, apaugęs medžiais, per vidurį teka upelis, tarpais sudarydamas
slenksčius, aš juos vadinau mažais kriokliukais. Ten, kur gyventojai buvo pasidarę
slėptuves, medžiai taip suaugę, kad šakos viršuje iš abiejų pusių supynę tiesiog
stogą. Tos slėptuvės buvo įkastos į griovio šlaitą. Kad žemė nebyrėtų, padarytos
lentų lubos, sienos, ir išeiti galima kaip pro duris. Visas kaimas buvo susitaręs,
kas kur reikalui esant galėtų prisiglausti. O griovio viršuje stovėjo tankai, iš viso
trys. Vyrai juos vadino tigrais.
Vieną dieną užskrido lėktuvai, tarpusavyje kovėsi naikintuvai, buvę lauke
žmonės sugulė į žolę. Vokiečiai jau liepė eiti į bunkerius. Pirmą vakarą į mūsų
slėptuvę susirinkome visos trys šeimos. Kazys atsivedė draugą Vladą Kriukelį,
kuris su tėvais buvo atvažiavęs į tėviškę, manė, kad kaime saugiau negu mieste,
be to, atėjo pirmos nakties praleisti Jonas Petkūnas su šeima – žmona, sūnus,
Kazio draugas, ir Staselė – mūsų su Genute vienmetė draugė. Pirmas vakaras
gana įdomus, jokios baimės nebuvo, mes – Genutė, Staselė ir aš, vakare dar į
pasėtų žirnių laukelį nuėjome pažirniauti. Aš mažai žirniavau, tik žiūrėjau į Kamajų pusę, kur už Kamajų danguje matėsi raketos. Atrodo, mačiau pirmą kartą.
Rimtų karo požymių nebuvo, dar tik ruošėsi mūšiams. Kitą dieną jau girdėjosi
pirmieji skrendantys sviediniai, bet tai buvo retai, nors viskas palaipsniui didėjo,
vyrai kalbėjo, kad viskas rodo, jog mūšiai stiprėja. Kelios Aukštakalnių šeimos
jau atėjo į griovį, į antras savo slėptuves, tarp jų – mamos motinos šeima Kepalai. Kai karas užsitęsė, Varlių kaime, ypač mums, buvo sunku su vandeniu,
tam ryžosi tik teta ir dėdienė. Mano brolis gimęs gegužę, o liepos mėnesį karas.
Dabar suprantu, kaip su vaiku buvo sunku.
Mums, vaikams, tas griovys ir jame slėptis buvo vienas įdomumas. Viršuje
eina mūšiai, tėvai išleidžia tik tam tikru atveju, bet mūsų norai būna gana dažni
ir ilgokai užsitęsia. Moterys skalauja drabužius, mano mama visus skalbinius
atiduoda senelei. Senelė eidavo ir geriamo vandens pas Kačkoną, kurio sodyba
buvo virš griovio ties mūsų bunkeriu, tačiau jai per statu užlipti, todėl eidavo
link ežero, iš ten jau jokio vargo užkopti nebuvo. Viršuje apie griovį vietomis
gana plačiai suaugę medžiai. O tankai buvo viršuje Aukštakalnių kaimo pusėje:
vienas apie vidurį, netoli Kačkono sodybos, kitas – netoli keliuko į Rokiškio
vieškelį. Trečias iš Varlių pusės visai prie mūsų slėptuvės.
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Virš mūsų stovėjo tankas, o tankistą įsimylėjo Zosė Navickaitė, jauna, graži,
bebaigianti gimnaziją, likę tik vieni metai, miestietė, jos tėvas ir studentas brolis
pasitraukė į Vakarus, vėliau į JAV. Po karo, kai jau buvo galima siųsti siuntinius,
jie jos nepamiršo, visapusiškai rėmė. Jos gyvenimui apibūdinti reikėtų atskiros
knygos. O mano išvada tokia: įsimylėti galima net krintant bomboms, grojant
automatams ir kulkosvaidžiams, sproginėjant rusiškų katiušų sviediniams.
Pėstininkams šaukiant „ura“, žūstant kareiviams ir civiliams – kokia ten gali
būti meilė? Taip ir liko paslaptis, nes rašau apie karą, o vyrai sako, jog meilė
pavojingesnė ir už bobą. Man griovyje, žiūrint į tą porą: jauną gražų vokietuką
ir tą mergaitę Zosę, atrodė, kad labai graži pora. Tankai, kiek prisimenu, kaudavosi naktimis, o ta porelė kartais sėdėdavo šlaite esančioje nedidelėje aikštelėje.
Kartais atnešdavo šokolado ir konservų. Dabartiniu požiūriu, tai kareivio noras iš
gyvenimo paimti viską, čia ir dabar, o galbūt nenumaldoma aistra nors iš dalies
pratęsti ateinančias kartas? Atsimenu, kai mes išėjome paskutiniai iš griovio, Zosė
pasiliko su tuo kareivėliu prie tanko. Vis dėlto karas – ne žaidimas. Vėliau kaimo
moterys ilgai suko galvas, vienos gailėjo, kitos smerkė – toks jau mūsų būdas. O
Zosė po karo dingo ir grįžo po kelių mėnesių – rudenį, apsigyveno tėvo name,
turėjo prie Kamajų gyvenančią tetą. Vieną pavakarę vokiečių karininkas patarė
išeiti iš griovio, nes artimiausiu metu būsią dideli mūšiai.
Rytą jau buvo įsakyta trauktis. Vokiečių kareiviai patarė kaime nesustoti, eiti
tolyn, link Kuosių, nes iš ten bus didesnės galimybės pasitraukti Ragelių kryptimi.
Man, klausant vyrų kalbų, buvo aišku, kad vokiečiams svarbu kuo ilgiau
išlaikyti Rokiškio geležinkelio stotį savo rankose. Tai buvo strateginis objektas
vežant iš Daugpilio vokiečių kariuomenę, karinę techniką, todėl tas 14 dienų buvo
kovojama dėl geležinkelio tiek ore, tiek žemėje.
Dėdė paaiškino vokiečiams ir mums, kad jis su šeima jau išeina į savo
bunkerį, ten ir pasiliks, nes toliau jis nepajėgs nueiti.
Pirmieji anksti rytą, nustojus šaukti „ura“, išėjo dėdė Pranas su dukra Danute.
Dar prieš išeinant dėdei, išsiskyrė dvi nuomonės, kaip pasitraukti: viena – smetoninio kariškio Kazimiero Šermukšnio, o kita – dėdės Prano. Kazio Šermukšnio
nuomone, reikia eiti, iškėlus baltą vėliavą, slėniu einančiu keliuku nuo griovio į
Varlių kaimą. Bet į kaimą einant reikia pakilti į kalniuką, matomą nuo Kamajų,
esančių tiesiai už kokių 4 kilometrų.
Dėdė Pranas tam prieštaravo, patardamas nepainioti Pirmojo pasaulinio karo
su dabartiniu. Tokiu atveju kiekvieno šeima tegu renkasi.
Dėdienė dar kiek užtruko, kol teta susirinko savo daiktelius. Dėdienė ir
tetos vaikai Genutė ir Kazys nuėjo, kaip ir dėdė su dukra, be jokių nuotykių,
vingiuodami slėniais palei javus.
Mama vis delsė, nors tėtė ją ragino. Man atrodo, ji buvo linkusi eiti būriu
ir po truputį trauktis Kuosių link. Išėjome, kai saulė buvo aukštokai pakilusi,
tame būryje paskutiniai. Pirmieji ėjo su balta vėliava, nešė Kazys Šermukšnis,
šalimais ėjo jo žmona Jadzė su dukrele Nijole, iš paskos Pranelis Kriukelis irgi
su žmona ir dukra Elena, kiek atsilikę nuo kauniečių. Prieš mus Lapinskų šeima:
tėvai ir penki vaikai, mažiausia dukrelė Violeta truputį vyresnė už mano brolį.
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Mes ėjome paskutiniai. Išlipęs iš griovio, eidamas į Varliùs vėl nuo kalnelio nusileidi į lomą. Tėtė sustojo sakydamas: „Aš einu pas savuosius.“ Mama
nenorėjo sutikti. Tokį ryžtingą tėtę vargu ar kada esu mačiusi. Aš irgi pasukau
į lomą. Mama su broliu ir sesute Jule irgi pasuko į tokį, sakyčiau, tarpeklį, man
atrodo, kad ten galėjo tekėti upelis. Įpusėjus kelionei, pamatėme lėktuvus. Tėtė,
kuris ėjo su Jule, sušuko – gulkite! Atsimenu, užsidėjau nešulį ant galvos, skrido
rusų, kaip vadinome, bombonešis, kovėsi vokiečių ir rusų naikintuvai, praskrido
truputį nuošaliau, artėjo kaimo link, švilpė sviediniai, darėsi labai baisu. Nieko
neatsiklausus aš pradėjau ropoti per rugių lauką bunkerio link, bet reikėjo peršliaužti keliuką. Baisus šauksmas kaime, sumišęs su bombų ir sviedinių garsais.
Praradau net atsargumą, šokau ir bėgau slėptuvės kryptimi, ne visai pataikiau.
Kai įlindau į bunkerį, tetos ėmė klausinėti, bet ne iš karto galėjau atsakyti. Atsikvėpus pasakiau, jog tėvai yra rugių lauke. Po kiek laiko atšliaužė tėvai. Žodžio
netarus, mama su broliu ant rankų nuslinko į savo kampą. Tėtė liepė seseriai eiti
pas mamą. Jis, kaip visada, pasiliko prie angos į lauką.
O kaimą bombardavo lėktuvai, po truputį toldami Rokiškio link. Kovėsi
naikintuvai, be perstojo skrido sviediniai. Kulkosvaidžiai, automatai ir granatos
buvo tik priedas, nors galbūt daug nuo jų žuvo rusų pėstininkų.
Pakilus į kalniuką, praėjus Antano Kriukelio klojimą, prie pirmųjų žingsnių
į kaimą, tarp Antano Kriukelio ir priešais esančios Gudo sodybos, sunku pasakyti, kas buvo pirmas: ar numesta bomba, ar be perstojo lekiantys sviediniai.
Rusų lėktuvai nors veržėsi Rokiškio link, bet ir mūsų kaimas buvo vienas iš jų
taikinių, sviediniai nuolatos skriejo plačiu ruožu. Veronika Kriukelienė pasakojo:
staiga riksmas ir čia pat ant žemės parkritę kruvini žmonės. Prie A. Kriukelio
namo parkritusi Jadvyga Šermukšnienė, jai sudraskytas pilvas, matosi žarnos, o
dar arčiau namo dvejų metukų mergaitė Nijolė su suskaldyta kaukole, matosi
smegenys ir judantys rankučių pirštai, kiti suklupę ar parvirtę. Visi puolė bėgti į
savo slėptuvę, kuri buvo netoliese. Tokiu atveju žmogus pasidarai viskam abejingas, stengiesi pats išsigelbėti. Vis dėlto, kaip sakė V. Kriukelienė, baisiausia kas
liko atmintyje visam gyvenimui, jau esant slėptuvėje girdėti paskutiniai Jad
vygos
Šermukšnienės žodžiai: „Jeigu kas liksite gyvas, parašykite mano mamai, kad mes su
Nijole sunkiai sužeistos, dar gyvos degame.“ O mes nieko negalėjome padėti. Pranelis
Kriukelis yra pasakojęs, kad vokiečių sanitarai stengėsi suteikti pirmąją pagalbą.
Jo žodžiai: „Buvau tokios būklės, kad mažai ką suvokiau, mačiau paplūdusius kraujais
žmones, sukaupiau visas jėgas, šalimais buvo dukrelė – verkė, griebiau Eleną už rankos, ji
buvo apdraskyta, ir pasakiau: šliaužiam.“ Mergaitei buvo tik paviršiniai apdraskymai.
Pranelis su mergaite atšliaužė į bunkerį pas mus, gana toli.
Kazys Šermukšnis su žmona Jadvyga ir dukrele Nijole atvažiavo į tėviškę,
tikėdamiesi, kad bus daugiau galimybių išlikti gyviems negu Kaune. O buvo skirta
baisi mirtis, kančios, ir dar baisiau, kad matai dukrelę degančią ir pati degi. Po
kiek laiko į mūsų bunkerį atšliaužė ir Šermukšnis.
Leikuvienė ir jos dukra Alesia (tikriausiai Aleksandra) sužeistos nuneštos į
Juozo Petkūno slėptuvę, į akmeninį rūsį.
Sanitarams nešant Oną Kriukelienę, netoli Petkūno slėptuvės kritus sviediniui,
žuvo vienas vokiečių sanitaras, o kitas buvo sužeistas. Sanitarine vokiečių mašina
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sanitaras, Leikuvienė su dukra Alesia ir Ona Kriukelienė išvežtos į Rokiškio ligoninę. Seselė Barbora pasakojo, kad Ona Kriukelienė mirė apžiūrėjimo metu. Tokių
seselių kaip Barbora sunku surasti. Barbora visą gyvenimą paaukojo ligoniams,
dirbo iki senatvės, aš jau mokiausi technikume, kai ji mirė. Tai – seselė, nieko
nereikalavusi sau, tik aukojusis dėl kitų.
Tokios baisios fronto aukos: Petkūnienė, išlindusi iš bunkerio, ėjo atsinešti
vandens, sviedinio skeveldros užmušta netoli slėptuvės; Zdanavičiūtė – jauna
mergaitė; Jadvyga Šermukšnienė ir dukrelė Nijolė, o vyras sužeistas; Ona Kriukelienė, kurią iš Rokiškio ligoninės, atsitraukus vokiečiams, pasiėmė tėvai Čepukai
ir palaidojo Kamajų kapinėse. Šermukšnienė su dukra buvo labai apdegusios,
ypač mergaitė, jas ir senutę Petkūnienę palaidojo bendrame kape Varlių kapinėse.
Negaliu tiksliai pasakyti, ar dėdės Prano pasiūlymas buvo kartu laidoti ir vokiečių
sanitarą, kuris žuvo nešdamas Kriukelienę.
O iš mūsų bunkerio jau rusų sanitarinės mašinos išvežė sužeistuosius gydyti. Pranas Kriukelis ir Kazys Šermukšnis išvežti į Rusiją. Liepos mėnesį pirmas
grįžo P. Kriukelis, kiek vėliau K. Šermukšnis. Pastarasis grįžo į Kauną, palikęs
amžiams savo mylimą žmoną ir mažytę dvejų metukų dukrelę Nijolę savo tėviškės Varlių kaimo kapinėse. Leikuvienė su dukra labai vėlai rudenį grįžo iš
Baltarusijos ligoninių.
Paryčiui šaudymas pradėjo retėti, galiausiai nutilo, įsiviešpatavo absoliuti
tyla. Buvo įvairiai kalbėta – kad frontui tolstant pirmieji eisią smogiamieji pulkai,
kurie naikinsią žmones. Ačiū Dievui to nebuvo.
Pirmas pro mūsų slėptuvę pravažiavęs tankas užkliudė vieną kampą, matėsi keli šviesos spinduliai. Pirmas išlindo tėtė. Tekėjo saulė, pirmieji spinduliai
nuklydo praūžusiu frontu. Nuo slėptuvės maždaug už dešimties metrų išmušta
bombos duobė. Teta Eigminienė sako, mirtis vaikų pasigailėjo ir mūsų, nes viename
miškelyje buvo įsitaisę vokiečiai, o mūsų slėptuvė buvo kito miškelio pradžioje.
Nuo mūsų matėsi Šermukšnio sodyba – namas sudegęs, toliau Pranelio
Kriukelio – tik klėtis sudegusi, tačiau tos šeimos pačios nelaimingiausios. Tadaušo
Šermukšnio žuvo marti ir anūkė, tai buvo didžiausia tragedija kaime, o Pranelio
žmona, mergaitė nežymiai apdraskytos, abu kaimynai Pranelis ir Kazys sužeisti.
Pranelio namuose liko viena senutė, kol grįžo sūnus. Tai senutei daug
ašarų atnešė karas: netektis, po kiek metų sūnaus Pranelio šeimos tremtis. Jis
vedė, o tada, kai vežė į Sibirą, buvo visai maža dukrelė Birutė. Motina daugiau
gyvo sūnaus ir jo šeimos nematė, taip ir mirė su mintimi apie sūnaus šeimą.
Nors dažnai pas ją pabūdavo dukros vaikai, lankė pamotę dėdienė Uršulė, kuri
ją rėmė, nešdavo pietus, nes ją buvo išauginusi nuo dvejų metų.
Vėl grįžtu prie karo vaizdų. Mes paliekame bunkerį, išeiname į kaimą,
žinodami, kad nebėra klojimo ir daržinės su šienu. Mus pasitinka klojimo ir
daržinės pelenai.
Tačiau trilypė mūsų šeima, kaip teta sako, visi gyvi, esame laimingi, nors
vaizdas nelinksmas. Per didelio tvarto vidurį kritusi bomba. Name, į kurį pataikė ne vienas sviedinys, tik rudenį galėsim apsigyventi. Bomba numušė didesnę
klėties dalį, nustūmė nuo pamatų, išrausė didžiulę į viršų platėjančią duobę.
Rašau smulkmenas dėl to, kad ten žuvo vokiečių kareivis. Mes sustojome vidu1093
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ryje kiemo, pirmas priėjo tėtė, šūktelėjo, kad žuvęs vokiečių kareivis. Perspėjo,
kad vaikai neitume, nėjo ir mama. Tačiau pusbrolis Kazys nepakluso, bet jam
nieko ir nesakė – jis paauglys. Tačiau aš nepaklusau, man kilo mintis, ar ne tas
gerasis vokietis, nors tėtė barėsi. Tačiau reikėtų labai gerai pažinti, kad galėtum
atpažinti – sudraskytas į tris dalis, galvos nėra, nerado. Tas vokietis taip ir liko
mano atmintyje, kaip labai geras vyras, tėvas, na ir žmogus, o ten, kur jį užkasė,
dėdienė Uršulė buvo pasodinusi dvi vyšnias, kurių uogų niekas iš mūsų šeimos
nevalgė. Esu dėdienę klaususi, kodėl pasirinko tas vyšnias, ji atsakė, kad pavasarį
žydi, prisirpusios uogos esą skirtos žuvusiam vokiečiui.
Mūsų kaime sudegė keturios sodybos. Pirma – Leikaus, prie vieškelio,
pirmoji kaimo sodyba nuo Kamajų. Žmona ir dukra Alesia grįžo pasigydžiusios
vėlai rudenį, o Leikus su vyriausia dukra Janina ir mažąja Vale apsigyveno pas
Lauryną Martinėlį, kiek ten metų praleido, neprisimenu. Vėliau sodybą atstatė,
aišku, kuklesnę.
Prie vieškelio ir prie Trakų miško sudegė kalvio Adomo Šermukšnio sodyba,
liko kalvės sienos iš molio. Jų namas buvo gražus, dviejų aukštų. Prieš frontą
ten gyveno tėvas ir du sūnūs: Bronius ir Petras, kiti vedę buvo išėję iš namų.
Nelaimės nesibaigė, sūnus Bronius per frontą išprotėjo, greitai buvo nuvežtas į
Rokiškio ligoninę ir namo daugiau negrįžo, buvo išvežtas į Kauną, ten ir liko.
Tėvas netrukus mirė. Petras – statybininkas, lentų pjovėjas, po karo daug padėjo
žmonėms, bet mėgo išgerti. Gyveno kalvėje, ten uždengė stogą, pasidarė duris.
Vėliau vedė ir iš kaimo išėjo. Seniai nieko nėra, gal kokia viena kita obelis dar
išlikusios.
Sudegė Gudo sodyba. Jis su žmona ir sūnumi apsigyveno žmonos tėviškėje – Jūžintuosê, nebegrįžo į Varlius.
Antanas Kriukelis apsigyveno pas Zdanavičių, kai žuvo dukra Zosė. Po
kokių 3–4 metų jų sodyba buvo atstatyta. Jie turėjo dvi dukras, o po karo dar
gimė trys sūnūs.
Daug kas bent apšaudymo neišvengė – tai kas nors sudegė, tai sviediniai
pataikė, stogai daugumos kaip rėtis. Kaime liko Alekso Lapinsko kurčia kumelė,
o po kelių dienų iš miško atbėgo trys mūsų karvės, tai buvo didelė paspirtis.
Praktiškai nebuvo tokio, kad nereikėtų rūpintis. Kiaulių, paukščių nė vieno neliko,
kas dar buvo, rusų kareiviai nusišovė ir išsivežė. Mums buvo gerai, kad viena
bulvių duobė paslėptų drabužių išliko, į kitą, pilną buičiai reikalingų daiktų,
pataikė sviedinys – gal koks puodas ir liko.
Stovėjome prie savo namų ir tėvai svarstė, kaip reikės gyventi toliau. Pirmas
klausimas – atsigerti, nusiprausti, pavalgyti ir pagalvoti, kur permiegoti. Nors iš
karto dėdė sakė, jog Pranelio namuose bus geriau jo uošvienei, kurią pavadino
senele. Teta ir ji tą mintį palaikė. Mama pageidavo eiti pas seserį Repeikienę, kuri
gyveno Vaičionių kaimo vienkiemyje. Vienkiemis buvo nutolęs nuo pagrindinio
kelio, prie miško – slėnyje. Mus, vaikus, mama vedė, tėtė nešė brolį. Ėjome ne
per Kamajus, bet aplinkiniais keliais.
Tačiau iš kaimo ėjome tuo nelaimingu keliuku link griovio. Vaizdas buvo
labai baisus. Prieškalnyje daugybė įvairiomis pozomis išvirtusių kareivių, kurių
dauguma buvo žuvę, kaip vėliau kalbėjo dėdė ir kiti, paskutinėmis dienomis.
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Vieno aš labai nusigandau, surikau, man atrodė kaip gyvas, gerai prisimenu tą
kareivį. Jis buvo tokia poza: rankose laikantis automatą, dešinė ranka uždėta ant
gaiduko, o pati laikysena nepanaši į mirusiojo. Kitas kareivis, matyt, buvo žuvęs
seniai, kažkas baisaus, o kvapas!
Tėtė greitai grįžo namo, o ten jau rado Joną Kepalą, kuris atėjo pažiūrėti
sesers šeimos, kaip ji visa tai išgyveno. Mano vaikiška nuomone, jie, matyt, nenukentėjo. Po pietų aš su dėdė Jonu grįžau pas senelę, o kitą rytą su Jonu ir
Juozu parėjome į namus – Varlius. Jie tą dieną norėjo pažiūrėti, kuo reikia padėti.
Kepalų buvo sudegusi klėtis ir klojimas. Kepalai nepakeitė pažado ateiti padėti
nors kiek sutvarkyti namą, apžiūrėję skubėjo rugių kirsti.
Laidojo žuvusias moteris, išskyrus Oną Kriukelienę, kuri buvo palaidota
Kamajuose, kaip kalbėjo, su maldomis, o mūsų kaimo sąlygos buvo kitokios.
Vaikams buvo uždrausta iš kiemo išeiti, neiti į kapus. Tikriausiai bendrame kape
ilsisi ir vokietukas, nors aš girdėjau tik dėdės pasiūlymą, o jo žodis kaime buvo
gerbiamas.
Kaimuose, kur buvo likę arklių, kareivių lavonai palaidoti kapinėse. Mūsų
kaime buvo likusi tik viena Alekso Lapinsko kumelė, ir ta pati kurčia. O lavonų
laikyti esant tokiam karštam orui negalima.
Palaidojus savąsias moteris, jau tos dienos popietę buvo nutarta, jog kiek
vienas savoje žemėje palaidos žuvusius kareivėlius. Per tris dienas kaime surinkti
ir palaidoti kareiviai – daugiausia miškeliuose. Jie visi ilsisi mūsų kaimo žemėje.
Išliko atmintyje vaizdas mūsų kieme: stovi Laurynas Martinėlis ir Jonas
Lapinskas, o dėdė Pranas ant likusio suoliuko į sąsiuvinį rašo cheminiu pieštuku,
kiek žuvo Varlių kaime kareivių: rusų per aštuoniasdešimt, o vokiečių keturi.
Daugiausia prieškalnėje prieš kapus ir Antano Kriukelio sodybą, kuri buvo sudegusi. Įvairias versijas nagrinėjo, kaip tiek daug žuvusių rusų, o vokiečių mažai.
Viena mintis, kad vokiečiai buvo pasiruošę kuo ilgiau sustabdyti rusus ir išlaikyti
Rokiškio geležinkelio stotį, o kita – vokiečiai sužeistuosius dar galėjo išsivežti.
Tai tokie skaudūs karo baisybių prisiminimai.

* * *
Reikėjo pradėti gyventi iš naujo. Nepalūžti dvasiškai ir griebtis darbų, ir
labai daug dirbti, kad turėtum pastogę, duonos kąsnį.
Lietuviai pasuko dviem kryptimis: vieni pasiryžę dėl laisvės Lietuvai kovoti
ir mirti. Kiti už duonos kąsnį, samagono stiklinę galėjo Tėvynę parduoti. Atsiprašau, jei ką įžeidžiau.
O gyvenimas ėjo toliau. Kūrėsi partizanų (miškinių) būriai. Į miškus ėjo
Lietuvos elitas: buvę kariškiai, šauliai, mokslo žmonės, turtingų tėvų vaikai, keletas buvo nusikaltusių žydų tautai. Kiek vėliau partizanų būrius vis papildydavo
Lietuvos jaunimas, gavę šaukimus į kariuomenę, į rusų armiją.
Aukštakalnių kaime baisus atsitikimas. Enkavedistai ir skrebai, nesulaukę
vyrų pagal šaukimus į rusų armiją, apsilankė Aukštakalniuose pas Mieliūnus,
pirmą sodybą pagal mišką, kurių sūnūs nenuvyko nurodytu laiku. Pamatę enkavedistus, jaunuoliai bėgo į mišką, jų klojimas buvo jau miško prieigose, tačiau
trūko kelių žingsnių – enkavedistų kulka pakirto vieną iš sūnų.
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Kitoje Aukštakalnių kaimo pusėje, link Varlių, ties kryžkele stovėjo dviejų
brolių Vaičionių molinis tvartas, išlikęs po fronto. Prie tvarto išlikusioje virtuvėje
ūkinėms reikmėms po karo apsigyveno du broliai su šeimomis, vienas neturintis
vaikų. Jų vienintelis sūnus, gavęs šaukimą, nurodytu adresu taip pat nenuvyko.
Pamatęs kieme skrebus, bėgo į tvartą slėptis, ten įšoko į kiaulės gardą, o tėvas
užklojo šiaudais. Enkavedistai ir skrebai, apžiūrėję varganą kambarį, pasuko į
tvartą. Jie iš karto suprato, kur jaunuolis slepiasi, nes kiaulė kriuksėjo, o ką tik
užkloti šiaudai išdavė. Skrebai galėjo tą vaikiną paimti gyvą į nelaisvę ir išsiųsti,
o priėmė baisų sprendimą – subadė durtuvais.
Nelaimingi tėvai neteko sūnaus, po kelerių metų mirė ir dukra Stefa Vaičionytė. Tai buvo labai ryžtinga, graži, turinti gražų balsą, muzikali mergina, bet
susirgo kraujo vėžiu. Pasak žinančių, mirė po kelių dienų Rokiškio gimnazijoje
išlaikiusi paskutinį egzaminą. Tėvams liko vyriausia, kuri buvo jau ištekėjusi.
Tokios netikėtos, žiaurios žūtys greitai apskriejo kaimus, žmonės buvo
sutrikę, nežinojo, kaip toliau elgtis. Tas pokario laikotarpis labai sudėtingas, nes
žmogus mažai ką reiškė.
Trumpai paminėsiu Terebų šeimos likimą. Pasiturinčio ūkininko vaikai Terebai dažnai būdavo pas Kepalus. Terebų šeimoje buvo penki vaikai: du sūnūs
ir trys dukros. Vyriausias jų sūnus vienas iš pirmųjų išėjo į mišką su geriausiu
savo draugu Baltrūnu ginti Tėvynės Lietuvos. Du draugai įsimyli: Terebas įsimyli jauniausią draugo seserį Bronę (tikriausiai toks vardas), o Baltrūnas – Janiną
Terebaitę, vyriausią iš seserų. (Pažinojau, buvo gražios poros). Iš ketvertuko tik
viena J. Terebaitė liko gyva, daug metų kalėjo Sibiro lageriuose.
Po karo kartą girdime Kamajų šile šaudantis: be paliovos kalena automatai, sproginėja granatos. Vyrai neabejoja, kad vyksta susišaudymas tarp Lietuvos
partizanų ir skrebų, kuriems visada padeda enkavedistai, nors galbūt reikėtų
sakyti atvirkščiai. Prisimenu pirmą susišaudymą. Vieną dieną popiet prasidėjo, o
kitą dieną baigėsi. Buvo nušautų, bet tiksliai nežinau kiek. Tarp žuvusiųjų abu
draugai – Terebas ir Baltrūnas – ir tetos Elenos pažįstamas karininkas.
O Bronė neištvėrė, ji buvo jau sužadėtinė. Per didelis skausmas, neviltis,
neaiški ateitis. Ties Vaičionių sodyba kryžkelėje ji ir palūžo, neišgelbėjo nei savo,
nei negimusio kūdikio gyvybės, pasirinko mirtį. Negyvenusiam tokiame gyvenime,
sunku tai suprasti
Mūsų kaimas, esąs tarp miškų, tiko visiems. Naktimis lankėsi miškiniai, o
dienomis skrebai. Vieniems ir kitiems reikėjo duoti valgyti, tik miškiniai kartais
atsinešdavo ir patys. Jie daug negerdavo, bent jau pusės litro butelio užtekdavo. O
skrebai gėrė gerokai daugiau ir maistui buvo išrankesni. Žmonės buvo įbauginti,
bijojo, kad miškiniai ir skrebai nesusidurtų.
Mes dar gyvenome su dėdės šeima. Vieną popietę atėjo būrys miškinių,
labai nuvargusių. Ėjo keliuku – per Kriukelio kiemą, po vieną, tarpais po du,
kad iš toli kas neatkreiptų dėmesio. Jie traukėsi po susišaudymo su enkavedistais
ir skrebais. Susišaudymas vyko Verksnioniÿ, Krýlių kaimuose link Adomýnės.
Pulkas apie 20 vyrų, tikslaus skaičiaus neprisimenu.
Mus, vaikus, išsiuntė į dėdės kambariuką. Tame partizanų būryje buvo
tėvams pažįstamų. Užvalgę ir apsiprausę visi nuėjo į naujai atstatytą klojimą
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pailsėti, o rytą jų jau nebuvo – išėjo. Vakare nugirdau, kad partizanai smarkiai
kovėsi su enkavedistais, susišaudymas vyko plačiu mastu, buvo arši kova. Likę
gyvi partizanai traukėsi įvairiomis kryptimis.
Kamajų klebonas savo parapijos vaikus ruošė Pirmajai komunijai. Susirinkdavo
būrys vaikų, mokė šventoriuje, darydavo pertraukas. Vaikai išbėgdavo į miestelį.
Iš Varlių ėjome mokytis keli vaikai. Aš niekam nepasakojau, kad pas mus buvo
užėję miškiniai, tokiais klausimais nekalbėdavome. Nuėję į šventorių radome labai
tylius vaikus. Kažkokiu būdu vaikai vienas kitam perdavė žinią, kad miestelio
aikštėje yra atvežta vienuolika nušautų partizanų, kurie paguldyti aikštėje. Keli
vaikai bėgo pažiūrėti, ar tai tiesa, prie jų prisidėjau aš ir Onutė Martinėlytė.
Mums, vaikams, nelabai buvo suprantama, kaip galima taip mėtyti kūnus.
Vaizdas buvo baisus. Peržvelgiau visus, žvilgsnis sustojo, tiesiog sustingau, žiūrėjau į jaunutį, gražių bruožų vaikinuką, iš akių man pasipylė ašaros. Visi vaikai
buvo priblokšti. Kažkoks vyriškis ant vaikų užrėkė, kad pasišalintume. Grįžusių į
šventorių kunigas mūsų nepagyrė. Atsimenu, kažko paklausė, neatsakiau. Pradėjau bijoti ir vengti kunigo. O grįžusi namo papasakojau, kad mačiau vienuolika
nušautų miškinių ir vienas tas, kurį jūs vadinate gimnazistu. Jie jau viską žinojo.
Palaidojo klebonijos pievoje, šalia upeliuko, pačioje lomoje, o pavasarį vos
nesiekė vanduo. Kapas atrodė panašus į žemės kaupą (kapčių).
Vėliau, vasarą, kai eidavome į bažnyčią, taikydavausi eiti su Onute, nuskindavome laukinių ar miško žydinčių gėlių ir užnešdavome ant gimnazisto ir
kitų kapo. Taip visada padarydavo Onutė, kai pas juos į pavieškelę nueidavau.
Ji ir mane to išmokė, kartais nuskindavau kokį žiedą ir iš namų. Pirmiausia
bėgdavome prie vokiečių kapo jų sodybos pusėje. Tada lėkdavome už jų pirties
miškelyje prie kito kapo, kur buvo palaidoti keturi rusų kareiviai.
Laurynas Martinėlis mokė savo dukras tolerancijos, aiškino, kad tarp tautų
skirtumo neturi būti, o kareivis kare tik ginklas,– ar tu nušausi, ar tave nušaus,
taip mums paaiškindavo.
Besimokant pas kunigą, vėl atėjo baisi žinia: dabar jau nusikaltėliai miški
niai – iššaudyta Kašponų šeima, iš viso devyni. Vienas jaunuolis iš Aukštakalnių,
vyriausios dukros komjaunuolės draugas. Jos namuose nebuvo, tad liko gyva.
Mes, vaikai, vienas nuo kito perduodami tą žinią žinojome, tačiau šventoriuje
vaikų būryje buvo tylu. Neatėjo Jonas ir sesuo Stasė Kašponai. Mes, Varlių kaimo
vaikai, su Jonu ir Stase mokėmės Kuosių pradinėje mokykloje. Atėjęs kunigas mus
pakvietė į bažnyčią. Bažnyčioje susėdome į klauptus (lopkas). Kunigas paskelbė,
kad pasimelsime už Kašponų šeimą ir mūsų draugus – Joną ir Stasę.
Mes jau gyvenome naujame name, kurio pusė buvo neįrengta, namas
nutolęs nuo mano gimtojo namo ir kaimo keliuko. Pas mus valgo partizanai neįrengtame gale. Langai užkalti lentomis, veranda neįrengta, durys iš namo ir kitos
iš verandos užkaltos lentomis, viršus prikaltas stipriai, o apačią galima pastumti,
visai neprikaltos.
Kaimo keliuku pravažiuoja sunkvežimis su skrebais. Pas našlę T. Lapinskienę sustoja. Tai pats kaimo vidurys, iš abiejų kelio pusių daug erdvės. Gali visą
kaimą kontroliuoti, matomumas neblogas, o pats pasislėpti gali, tokią ne vieną
priedangą galima surasti jų sodyboje.
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Miškinių sargybinis praneša iš karto, kad kaimynystėje skrebai. Sprendimą
priima greitai. Traukiasi tyliai, yra tik viena kryptis, link ežero, namas statytas
neseniai, po karo, aplink medžių nėra. Priešinga kryptis nepalanki – mišką pasiekti
iš kitos pusės buvo galima tik aplinkiniais laukais.
Išeidami partizanai tėtei įsako vaikus suguldyti verandoje, nes gali iš karto
prasidėti šaudymasis. Lapinskienės sodyba šiek tiek nutolusi, ją skiria ilgas mūsų
tvartas, buvęs sodelis.
Aš įlindau į gonkelį, atsiguliau taip, kad galvą galėčiau įremti į kampą.
Tačiau viskas praėjo ramiai, susišaudymas neįvyko. Tai buvo 1946 metų vėlyvą
rudenį. Kiek ten gulėjome – neprisimenu, tėtė atėjęs liepė eiti gulti į lovas.
Rytą atėjusi našlė Lapinskienė, dėdė Pranas ilgai kalbėjosi su mano tėvais.
Buvo aišku, kad partizanai nenorėjo susišaudymo. Tačiau apie stribus buvo kitos
nuomonės, visokias versijas svarstė. Vieną iš tokių, kad buvo pagėrę ir praradę
budrumą.

* * *
Praėjo daug metų, pokaris primirštas, žmonės priprato prie esamo gyvenimo,
o kurie gimė jau vėliau, kitokio gyvenimo net nežinojo.
Staiga mirė mūsų mama, tėtė dar pagyveno aštuonerius metus, iš kurių trejus
paskutinius pas vaikus: pradėjo pas dukrą Vandą Ignalinoje, vėliau, pavasarėjant,
pas Laimutę Ukmergėje, galiausiai pusantros žiemos pas mus Kėdainiuose. Toks
likimas, kad Kėdainiuose mirė, parvežėme į jo mylimus namus, palaidojome prie
mamos.
Iki mirties turėjo labai gerą atmintį. Abu tėvai buvo ne politikai, pasižymėjo
tolerancija visų žmonių atžvilgiu. Nors aš nebuvau geriausia dukra. Daug padėjo
jam visi, mėnesį ligoninėje slaugėme iš eilės, tai marti Birutė geriausia slaugytoja
buvo. Sesuo Julė tuos aštuonerius metus tėtei daugiausia padėdavo, dažnai nuveždavo į Kamajus prie mamos kapo.
Kartą, nuvažiavus į kapines, tėtė ėmė pasakoti apie buvusį skrebą Praną,
kaip jie išsikalbėjo senatvėje. Stoviu, sako, prie mamos kapo, prieina prie manęs,
pasisveikina. Aš jo vengiau nuo to laiko, kai buvo nušautas brolis Jonas, nors prie
vokiečių jis dirbo sename darbe, restorane, bet po karo vienas iš pirmųjų įstojo
į skrebus. Aš lyg ir draugu jį laikiau, kai vežiau degtinę. Pradeda mane kalbinti,
sako, Petrai, ar atsimeni pokarį, kai vieną kartą atvažiavome nakties metu. Su
vairuotoju pastebėjome, kad pas jus yra miškiniai: mašinai apšvietus matėsi prie
namo žmogus, o pro vieną langą sklido siauras šviesos ruožas. Mes su vairuotoju
tai pastebėjome pirmieji, vienas į kitą žvilgtelėjome, supratome, kad tylėsime, jei
kas garsiai nepareikš, nes važinėdavome dengtomis mašinomis. Buvome ten visi
lietuviai, nebuvo enkavedistų, nutariau rizikuoti.
Daug pasakojo, sako, man tiek palengvėjo. Atrodo, supratome abu, kad
visi esame žmonės, pakliuvę į svetimas kilpas. Juk lietuviai kartais vieni kitus
supranta, kad jie nenori kitų kraujo. Buvo ir tokių atvejų.
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Ažubalių kaimas
Pasakojo Marija Čirūnienė (Kepalaitė)
Parengė Stasė Gruoblienė

Aš esu Marija Kepalaitė-Čirūnienė. Gyvenu Kãlvių kaime, Kamajų seniūnijoje. Noriu
papasakoti apie gimtojo Ažubalių kaimo žmonių gyvenimą, praeities laikus. Prisimenu
savo gimtąjį kaimą, koks jis buvo mano vaikystėje. Kaimo ūlyčioje buvo apie 42 sodybas.
Šalia Ažubalių kaimo buvo mažų kaimelių, tai Pagojºs kaimas, kur gyveno Vizba
rų ir Smalsčių šeimos, Paįvodžio kaimas, kuriame gyveno Antano Dagio ir Matulevičų
šeimos. Dar buvo Pakalnių kaimas. Ten gyveno Justino Krasausko ir Baliūnų šeimos.
Visi šių kaimų gyventojai, įskaitant ir Ažubalių kaimą, gyveno ir jautėsi tarsi vieno kai
mo gyventojai. Kiekvieną rudenį visi šių kaimų gyventojai bendrai užsakydavo mišias ir
melsdavosi kasmet vis kitame kaime. Melsdavosi rudenį po derliaus nuėmimo nuo vakaro
iki ryto 4 valandos. Per pertraukas pasivaišindavo savo susineštais valgiais.
Visi gyveno draugiškai, vieni kitiems padėdami. Svarbiausias darbas buvo javų
kūlimas. Kuliamąją pasisamdydavo ir per visus kiemus be prašymų vieni kitiems talkino.
Po kūlimo darbų kiekvienoje sodyboje būdavo vaišės ir šokiai. Armonika kūlimo metu
važiuodavo kartu. Groti mokėjo beveik kiekvienas, tai Tumai, Grižai, Kepalai, o kokius
balsus turėjo vyrai, kiek gražių dainų mokėjo. Prisimenu, kaip dainuodavo Marytė Dagytė,
Onutė Kepalaitė. Mėgo dainuoti ir humoristines dainas.
Nei karūnos, nei vainiko,
Viršugalvis jau nupliko.
Oi učia učia učia
Duokit vyno ne alučio,
Mums alučio jau gana,
Samagono trūkuma.
Kaime gyveno Kalviuose mokytojavusi ir atitekėjusi į Ažubalius už Kepalo Uršulė
Kepalienė (Makutėnaitė), vadinama Ponia. Ji organizuodavo gegužines bei įvairius suėjimus,

Ažubalių kaimavietė. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
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Algirdo Tumo sodyba Ažubalių kaime. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

kurdavo eilėraščius apie kaimo žmones, jų darbus. Mėgo juos deklamuoti bendraudama
su žmonėmis. Ypač greitai pavykdavo sukurti humoristinius eilėraščius, netgi keliaujant:
Lietuva tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Tavo sūnūs iš bidonų
Samagonų semia.
Seilas bliaukia kaip ir telia

Ir vėl tveria už butelia.
Kukurūzai tai grūdai,
Tai naudingi pašarai.
Kai prinoksta jų grūdai,
Reikia pjauti juos skubiai.

Prisimenu, kaip prasidėjo karas. Visi kalbėjo, kad manevruoja (prasidėjo manevrai).
Vieną rytą į kaimą suvažiavo Juodonių kaimo gyventojai su vežimais ir pasakė, kad pas juos
(už trijų kilometrų) jau vokiečiai. Pasigirdo šūviai, pradėjo degti Juodoniÿ kaimo gryčios.
Vieną rytą sėdim su tėčiu ant suoliuko prie gryčios, ateina apie 10 rusų kareivių,
tėtės klausia, ar nebuvo vokiečių. Išgirdę, kad nebuvo, jie patraukė tolyn. Nuėjo iki Pa
gojės kaimo, o nuo Krylių mokyklos vokiečiai pradėjo šaudyti, taip tuos rusų kareivius ir
nušovė. Kaime pasirodė daugiau rusų kareivių. Tolyn jie jau nėjo, sustojo kaime. Mūsų
šeima pasikinkėm arklį ir traukėmės į Ažubalių mišką. Ten kaimas turėjo išsikasęs bun
kerį. Sulindom, bet kai pradėjo šaudyti ir pabiro žemės ant galvų, išlindom. Tada vėl su
arkliais važiavom į Gudoniÿ kaimo pusę ir ten išbuvom apie keturias dienas. Turėjom
pasiėmę maisto, patalų, o buvo liepos mėnuo. Frontas pasitraukė į Kamajų pusę, ir mes
grįžome namo.
Rusų kariuomenės vadovybė įsakė kaimo vyrus imti į karą. Vieni ėjo kariauti,
kiti į mišką. Prasidėjo baisybės. Tie, kurie ėjo į mišką, buvo vadinami partizanais, o į
kariuomenę – stribais. Prasidėjo gaudynės, šaudymai.
Vieną naktį į Dominyko Kepalo klojimą suėjo apie 20 partizanų. Saulei tekant, Bronė
Kepalaitė pamatė ateinant rusų kareivius. Išlindo per langą ir bėgo pranešti partizanams,
nes jie miegojo. Pranešus grįžo trobon, tačiau rusų kareiviai ją pastebėjo. Apsupo trobą.
Partizanai, bėgdami slėniu, išsigelbėjo. Kareiviai jos šeimą pasodino saulėje prie daržinės,
tardė ir išlaikė visą parą, po to Bronę ir jos brolį Vladą išvežė tardyti į Rõkiškį.
Petro Dagio miške buvo bunkeris. Jį išsikasė partizanai. Kartą kareiviai vijosi parti
zanus Vytautą Dagį, Juozą Grižą, Feleksą Balaišį ir Juozą Sabalį. Jie skubėjo slėptis bunke
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Seserų Jurgelionyčių
gyvenamasis namas
Ažubalių kaime.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

rin. Tačiau pasislėpė tik Juozas Grižas, o kiti, bunkerio įėjimą užridenę akmeniu, pasileido
tolyn. Kadangi buvo įskųsta, kareiviai greit surado bunkerį ir liepė išlįsti, šis nepakluso ir
buvo nušautas, o mano tėvą ir Petrą Tumą išvarė mirusį paimti iš duobės. Kūną išsivežė.
Prisimenu savo kaimą ir jo draugiškus žmones. Damulis Kepalas turėjo pirtį, į
ją eidavo pusė kaimo. Jis turėjo ir jaują linams minti, tai visi pas jį važiuodavo minti
linų. Man labai patikdavo varyti arklį. Vieni linus meta ant velenų, arklys tuos velenus
suka ir jau iškrinta išminti linai.
Kaimo jaunimas mylėjo Dievą ir tėvynę. Gegužės mėnesį vykdavo mojavos [gegužinės pamaldos] pas Antaną Balaišį. Leonas Kaušakys arba Jonas Meškeliūnas skaitydavo
maldas, Stasys Balaišis giedodavo Marijos litaniją, pritardavo ir kiti. Tėvai vaikus visada
vesdavosi į mojavas, į laidotuves, į bažnyčią. Jei kurį sekmadienį į bažnyčią nenuvažiuoji,
tai 12 valandą visa šeima kalba rožinį.
Ažubalių kaime gyvenantys žmonės buvo labai gabūs, mokėjo įvairių amatų. Mano
tėvas buvo batsiuvys, statybininkas, Petras Tumas išdirbdavo odas, iš kurių siuvo batus
savo šeimai. Siuvo ir Vladas Tumas. Jonas Balaišis buvo viso kaimo kalvis. Verutė Ži
gytė buvo siuvėja. Antanas Žigė darydavo karstus, o Vanda Jurgelionytė garsėjo margais
audimo raštais. Vėliau kaime siuvo Pranė Balaišienė ir Bronė Dagienė. Kostiumus vyrams
siuvo Kazys Grižas.
Ažubalių kaimo gyventojai buvo laidojami Kunigiškių kaimo kapinaitėse (Anykščių r.).
Išliko atminty, kad žmonės buvo kaip broliai. Prieš mano tėtės mirtį atėjo Petras
Tumas, apsikabino ir klausia: „Ar tau labai sunku?“ Atsakė, kad labai sunku (mirė
būdamas 44 metų nuo plaučių džiovos).
Sodybos ūkiniai pastatai buvo krečiami iš molio. Vienam kieme eilę krečia, tada
laukia kol išdžius, tada eina į kitą kiemą krėsti, taip ir statė. Gyvenamieji namai ir
klėtys buvo renčiami iš rąstų.
To meto žmonės buvo sąžiningi, niekas nerakino durų.
Atsimenu gegužines. Šokom Jono Balaišio kluone. Būdavo iškelta tautinė vėliava,
apšviesdavo liktarnos. Įėjimą apipindavom vainikais. Grodavo savi muzikantai. Šokdavom
polką, valsą. Šokom, kiek norėjom.
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Šuliniai buvo beveik kiekviename
kieme, bet pats skaniausias vanduo buvo
Vlado Tumo šuliny.
Aš buvau labai drąsi ir landi,
viskuo domėjausi. Kai man buvo treji metai,
nuvežė mane į Krylių mokyklą skiepyti nuo
raupų. Visi vaikai labai verkė, nes bijojo, o
mane ant rankų paėmė Ona Kepalaitė (jai
buvo 13 metų). Sakė, kad neskaudės, tai
ir neskaudėjo. Tai buvo mūsų draugystės
su ja pradžia. Vėliau ji mokėsi Salose, o
aš augau. Kai man atėjo laikas bermavotis
[priimti Sutvirtinimo sakramentą], tai
ji mane vežėsi į Panevėžį traukiniu. Tai
buvo mano pirmoji kelionė traukiniu.
Mano tėvai buvo draugiški. Tėvo
vardas buvo Jonas, tai jaunimas visada
per Jonines apvainikuodavo. Vainiką ka
bindavo naktį, kad niekas nematytų. Tėvas
Vanda Jurgelionytė (kairėje, su audiniais)
visus vaišindavo.
Kai man buvo septyneri metai, aš ir vyresn. bibliotekininkė G. Matukienė.
pamilau Juozą Sabalį, o mano draugė Onu A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
tė mylėjo Vizbarų Untuką. Jie abu buvo
partizanai. Mano Juozą kareiviai išsivežė Rokiškin ir po mėnesio parvežė karste, o Vizbarų
Untukas žuvo Šimonių girioje, nebuvo nė palaikai surasti.
Praėjo laikas, žaizdos užgijo. Mes susiradom sau mylimus, aš – Petrą Čirūną, o
jinai – Kastulį Kaušakį. Abi ruošėm kraitį. Audėm rankšluosčius, kapas. Dirbom dainuoda
mos. Kadangi aš buvau veiklesnė, tai ištekėjau pirma, nors ji buvo dešimčia metų vyresnė.
O tada jau prasidėjo „linksmieji“ laikai. Kaimo griovimas, kolūkių kūrimas. Atva
žiuoja saugumas, suvaro visus į vieną kiemą ir agituoja rašyti pareiškimus stoti į kolūkį.
Kai kurie pabėgdavo į kitą kaimą ir pasislėpdavo. Ilgai ir visokiais būdais darbavosi, kol
visus sugrūdo į kolūkius. Atėmė iš žmonių viską – gyvulius, padargus, arklius su visais
pakinktais. Dirbom kolūkyje. Brigadininkas Vladas Kepalas davė du arklius, tai akėjom
kolūkio dirvą. Buvau penkiolikos metų. Buvo surinktos dvi karvių grupės, iš viso 24 kar
vės, jas melžiau aš ir Stasė Grižienė. Karvės stovėjo Jono Meškeliūno, Leono Kaušakio,
Povilo Dagio tvarteliuose. Vandenį žiemos metu pačios sėmėm iš šulinio, nešėm ir girdėm
karves. Duodavom ir pašarų. Vasaros metu karves rišom lenciūgais [grandinėmis] prie
medinių kuolų, kuriuos įkaldavom į žemę akmeniu. Karves melždavom tris kartus. Pri
melžtą pieną veždavom arkliu į Jono Tumo sodyboje (Kalvių k.) esantį prūdą atšaldyti.
Vėliau su kitu pienu veždavom į Jono Sabalio (Kalvių k.) pieninę. Pienininku tuo metu
dirbo Jonas Zovė iš Krylių kaimo. Pieną separuodavom rankomis. Išsiplovusios bidonus
važiuodavom namo. Tuo metu dirbom dar vadinamajame Kalvių kolūkyje, kuriam priklausė
ir Ažubalių kaimas. Fermos vedėju dirbo Juozas Bendorius, vėliau Jonas Kepalas, dar
vėliau Juozas Juzelskis iš Mikni¿nų kaimo. Kolūkio pirmininkas buvo Jonas Paunksnis.
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Prūdiškio vienkiemio Kirlių likimas
Regina Žukienė

Po Stolypino reformos išskirsčius Ba÷šiškių kaimo žemę, Kirliams atiteko
stambus ūkis Pr¾diškio vienkiemyje. Čia Juozas ir Karolina susilaukė ir užaugino
4 sūnus ir dukterį. Duktė jauna, vos ištekėjusi, mirė. Kirliai buvo geri susipratę
ūkininkai, suvokę mokslo svarbą, todėl savo sūnus stengėsi mokyti. Vyriausias
Antanas buvo ūkio paveldėtojas, todėl jam užteko pradžios mokyklos. Antrąjį
sūną – Matą, kaip ir kitus, leido į Mintaujõs gimnaziją. Baigęs keturias Mintaujos
gimnazijos klases Matas pasirinko Kauno kunigų seminariją. Ją baigė ir buvo
įšventintas kunigu. Po Pirmojo pasaulinio karo klebonavo Ùžventyje, paskui buvo
perkeltas į Vabalni¹ką. Čia parapijos klebonu buvo iki senatvės, vėliau perkeltas
į Kùpiškį altarista. 1958 m. Kupiškyje mirė.
Jauniausias sūnus Petras, gim. 1891 m., baigęs Mintaujos gimnaziją, Peterburgo universitete studijavo teisę, bet prasidėjus karui buvo paimtas į carinę
armiją. Po revoliucijos 1920 m. grįžo į Lietuvą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje
ir studijavo teisę Kauno universitete. Buvo Lietuvos kariuomenės štabo 2-ojo
skyriaus kontržvalgybos dalies vedėju, vedė, augino dvi dukras – Ireną ir Eleną.
Sovietų armijai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 23 d. Kaune buvo suimtas
ir įkalintas Maskvoje Lefortovo kalėjime. Prasidėjus karui su Vokietija, buvo
sušaudytas 1941 m. liepos 28 d. Maskvos Butôrkų kalėjime. Petras Kirlys buvo
pulkininkas. Juozas Kirlys, gim. 1883 m., baigė Liepõjos žemės ūkio mokyklą.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, buvo paimtas į rusų armiją, kariavo fronte,
pateko į vokiečių nelaisvę. Pasibaigus karui, iš nelaisvės buvo paleistas, sugrįžo
į Lietuvą. Nuvažiavo aplankyti Ùžventyje klebonaujančio brolio Mato. Kunigas
Matas jį supažindino su mokytoja Ona Razvadauskaite. Jaunuoliai vienas kitam
patiko ir susituokė. Užventyje gimė pirmoji jų dukrelė, tačiau susirgusi greitai
mirė. Ona paveldėjo savo tetos Gailevičienės dvarą prie Šatrijõs, kuris buvo
išnuomotas. Atgavę iš nuomininkų dvarą Ona ir Juozas Kirliai persikėlė gyventi
į Luõkės valsčiaus Påšatrijos dvarą. Abu buvo darbštūs geri šeimininkai, todėl
dvaras klestėjo. Kirliai turėjo 150 ha ir dar iš valstybės nuomojo 70 ha žemės.
Vienas po kito gimė vaikai: Juzefa, Elena, Juozas ir Matas. Juozas Kirlys buvo
renkamas Luokės viršaičiu, buvo pieninės valdybos pirmininku. 1940 m. sovietinė
valdžia dvarą nusavino palikdama 30 ha. 1941 m. gegužės 1 d. Juozas Kirlys
buvo areštuotas, jis kaltintas priklausymu sukilėliams. Buvo išvežtas į Kauno
kalėjimą. Prasidėjus karui, iš kalėjimo išlaisvintas, sugrįžo namo. Po karo nespėjęs
pasitraukti iš Lietuvos 1945 09 02 vėl suimtas, apkaltintas pabėgimu iš kalėjimo.
Karo tribunolo buvo nuteistas kalėti lageryje 10 m. Išvežtas į Čeliåbinsko srities
lagerį, ten mirė 1953 m. rugpjūčio 1 d.
Kirlio šeima: duktė Elena, gim. 1924 m., sūnus Matas, gim. 1930 m., ir
žmona Ona Kirlienė, gim. 1888 m., buvo ištremti 1948 m. sausio 3 d. į Tòmsko sr.
Timiriåzevskio kaimą, kur teko dirbti miškų ūkyje.
Sūnus Juozas jau buvo suimtas anksčiau – 1946 m. ir apkaltintas ginklų
laikymu, nuteistas ir išvežtas į lagerį. Apie jo likimą šeimai nepasisekė sužinoti.
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Dukrai Juzytei, kuri buvo ištekėjusi už karininko Vytauto Gorino, pasisekė
pasitraukti į Vakarus, o vėliau patekti į JAV. Tačiau, susirgusi mieloma, jauna –
vos 33 m., mirė.
Elena Kirlytė tremtyje už antisovietinę propagandą buvo nuteista 25 m. ir
kalėjo Kazachståno lageriuose.
Paleidus iš tremties į Lietuvą pirmiausia sugrįžo Ona Kirlienė, kuri prisiglaudė pas pažįstamus. Vėliau į Télšius sugrįžo Matas, o vėliausiai sesuo Elena.
Matas dirbo revizoriumi Lietkoopsąjungos sistemoje, Elena – kooperatyve buhaltere.
Jiems pasisekė sulaukti Lietuvos Nepriklausomybės ir atgauti tėvų dvarą.
Pulkininko Petro Kirlio dukros Irena ir Elena ir Antano Kirlio duktė Birutė
taip pat pasitraukė į Vakarus, emigravo į Austråliją ir ten įsikūrė. Birutė Kirlytė
vėliau persikėlė į JAV, ten sukūrė šeimą, užaugino dukrą ir neseniai, 2013 m., mirė.
1948 m. gegužės 22 d. į Sibirą iš Prūdiškio vienkiemio buvo ištremtas
Antanas Kirlys su žmona Emilija ir sūnum Antanu, gim. 1921 m. Antanas ir jo
žmona mirė tremtyje, Krasnojãrsko krašte, tik sūnus Antanas, gydytojas, iš tremties
paleistas 1960 m., sugrįžo į Lietuvą ir dirbo Radvîliškyje gydytoju.
Antano Kirlio sūnus Petras dirbo Vilniuje, 1949 12 29 buvo suimtas, Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 m. lagerio, kalėjo Sverdlòvsko sr. lageryje. 1956 m.
paleistas sugrįžo į Lietuvą, čia 1988 m. mirė.
Jo brolis Jonas Kirlys, gim. 1908 m., 1941 m. sukilimo dalyvis, buvo suimtas
1949 m. spalio 31 d. Kalintas Vilniuje, Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 m. lagerio, kalėjo Karagãndos sr. 1964 m. paleistas sugrįžo į Lietuvą ir čia 1977 m. mirė.
Jo šeima – žmona Rožė, vaikai Kęstutis, Birutė ir Kristina – buvo ištremti į
Krasnojarsko kraštą 1948 m. gegužės 22 d. Duktė Birutė mirė tremtyje 1951 metais.
Kiti, paleisti iš tremties, sugrįžo 1964–1965 m. į Lietuvą.
Antano Kirlio dukra Ona buvo ištekėjusi už stambaus ūkininko Ramoškos.
Jo šeima taip pat buvo ištremta į Sibirą.
Tai toks Prūdiškio vienkiemio Kirlių šeimos likimas.
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Diržiai iš Mikšiškio
Regina Žukienė

Diržių pavardė paplitusi Kamajų valsčiuje. Karai ir okupacijos jos turėtojus
išblaškė po Lietuvą ir platųjį pasaulį.
Noriu papasakoti apie Mikšíškio kaime gyvenusius Diržius. Kostas ir Jad
vyga Diržiai buvo smulkūs ūkininkai, jie turėjo vos 9 ha žemės. Šeimoje augo
trys vaikai: Balys, gim. 1921 m., Anelė, gim. 1923 m., ir jauniausias Vladas,
gim. 1925 m. Šeima buvo darbšti, tačiau verstis buvo sunku.
Balys, baigęs netolimą Kúosių pradžios mokyklą, liko ūkyje padėti tėvams.
Anelė labai norėjo mokytis. Jai padėjo motinos brolis mokytojas Tyla. Jo remiama,
ji, baigusi pradžios mokyklą, įstojo į Rokiškio gimnaziją, baigė keturias klases,
po to mokėsi Ukmergºs mokytojų seminarijoje – norėjo būti mokytoja. Pradėjo
mokytojauti, o vėliau studijuoti ir Žemės ūkio akademijoje. Gavusi diplomą, dirbo
Kauno kurčnebylių mokykloje-internate. Dėstė biologiją, tvarkė mokyklos šiltnamius
ir mokyklos aplinką. Savo šeimos nesukūrė, todėl labai mylėjo brolių vaikus,
padėjo baigti mokslą ir įgyti profesiją jauniausiajam broliui Vladui.
Vladas Diržys, baigęs Kuosių pradžios mokyklą, mokėsi Salÿ žemės ūkio
mokykloje. Jį, baigusį šią mokyklą, vokiečių okupacijos metais ūkininkai išsirinko
pieno supirkimo ir nugriebimo punkto vedėju.
1944 m. vasarą sovietinei armijai išstūmus vokiečius iš Rokiškio apskrities,
tuoj vyrai buvo pradėti imti į kariuomenę. Lietuviai matė, kad karas jau baigiasi,
ir į armiją eiti nebenorėjo. Tuomet Vetrovo armijos kareiviai kaimuose pradėjo
gaudyti jaunus vyrus ir priverstinai juos imti į armiją. Diržių namuose užklupo
Vladą, brolis Balys buvo spėjęs pasislėpti. Vladą suėmė ir išvežė į Vilnių. Su kitais
sugaudytais vyrais jį išvežė į Vorònežą, kur buvo frontui ruošiami kareiviai. Po
mokymų Vladas buvo išsiųstas į Ku»šo frontą, kur atkirsta nuo Vokietijos dar
laikėsi vokiečių armijos grupuotė. Vladas pakliuvo į Lietuviškąją 16-ąją diviziją. Kovėsi fronte, buvo sužeistas. Gydyti buvo išvežtas į Vilniaus karo ligoninę
Sapiegos gatvėje. Kol Vladas Diržys pasveiko, baigėsi karas ir iš armijos buvo
demobilizuotas.
Kadangi buvo jau susipažinęs su pieno pramone, po karo ryžosi įgyti pienininko profesiją. Įstojo į Belvêderio pienininkystės technikumą. Sesuo kas mėnesį
padėjo pinigais, nes stipendija buvo maža. Technikumą baigęs buvo paskirtas į
Plùngę. Čia gyvendamas vedė Plungės vaistininkę provizorę Oną Venslovaitę,
gim. 1926 m. ir 1949 m. baigusią Kauno universiteto Farmacijos fakultetą. Ona
buvo kilusi iš Telšiÿ.
Po poros metų Vladas Diržys buvo perkeltas į Klaipėdos pieno kombinatą
sūrių cecho meistru. Klaipėdoje gimė sūnus Vladas. Žmona dirbo vaistinėje. Greitai
iš Klaipėdos Vladas buvo iškeltas į Maže¤kių rajono Dåbikinės pieninę vedėju, o
1955 m. paskirtas Kurš¸nų pieninės direktoriumi. Čia jis pasirodė kaip sumanus,
geras vadovas. Prie Kuršėnų dar buvo priskirta ir Trôškių pieninė.
Pradėjus specialistus siųsti į kolūkius vadovaujančioms pareigoms, rajono
valdžia siūlė kolūkio pirmininko pareigas ir Vladui Diržiui. Iš pradžių jis atsi1105
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sakinėjo, bet 1962 m. sutiko ir buvo paskirtas artimo, vos už kelių kilometrų
esančio, atsilikusio Micãičių kolūkio pirmininku. Gyventi liko Kuršėnuose, kur
turėjo pasistatęs namą. Kuršėnuose gimė ir duktė Rita.
Micaičiuose Vladas Diržys tuoj ėmėsi darbo – pertvarkė ūkį, pasirinko gyvulininkystę ir paukštininkystę. Sutvarkė kelius, pastatė naujas fermas, administracinį pastatą, kuriame buvo susirinkimų salė ir ūkio darbuotojų valgykla. Pastatė
mechanines dirbtuves ir degalų stotį, pirtį su viešbučiu, daug gyvenamųjų namų
kolūkiečiams. Ūkis suklestėjo, turėjo savo sveikatos punktą, dantų gydytoją, vaikų
darželį, net įsirengė aerodromą, kad galėtų laukus tręšti iš lėktuvų. Vladas Diržys
neakivaizdiniu būdu baigė Kaune Žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą,
tą pačią specialybę pasirinko ir jo sūnus Vladas. Duktė Rita studijavo Vilniaus
inžineriniame statybos institute.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ūkis buvo reorganizuotas, dalis žemės
grąžinta buvusiems savininkams. Bendra nuosavybė buvo palikta tik paukštininkystės sektoriui, jam liko vadovauti Vladas. Sulaukęs 72 metų išėjo į pensiją. Sunkiai
susižeidus autoavarijoje sūnui Vladui ir likus visišku invalidu (negali valdyti nei
kojų, nei rankų), 2000 m. persikėlė su žmona į Vilnių, kur globos namuose buvo
apgyvendintas sūnus ir gyveno ištekėjusi už Suomijos garbės konsulo Kla¤pėdoje
duktė Rita.
Diržio sesuo Anelė, susirgusi vėžiu, mirė 1993 m. Kuršėnuose, slaugoma
Diržio šeimos. Brolis Balys, dirbęs Rokiškio r. kolūkyje, mirė 1988 m.
Sunkiai susirgęs Vladas Diržys mirė Vilniuje 2008 m. Palaidotas Kair¸nų
kapinėse.
Diržio sūnus Vladas, invalidas, gyvena Vilniuje, Jerùzalės slaugos namuose, prižiūrimas ir savo motinos Onos Diržienės, kuri taip pat apsigyveno tuose
pačiuose namuose. Duktė Rita – verslininkė.
Vlado Diržio vaikaitė, sūnaus Vlado duktė, baigė Vilniaus universitetą,
tapo teisininke, dirba notaro padėjėja. Ištekėjusi už Venslovo, savo bendrakursio.
Diržiams jau padovanojo dvi provaikaites.
Vaikaitis Vladas Diržys, baigęs Kauno politechnikos universiteto Informatikos
fakultetą, dirba kompiuterių specialistu Norvêgijoje.
Balio Diržio vaikai – sūnūs Vidmantas ir Ričardas liko gimtajame Rokiškio
rajone. Ričardas – statybininkas, padeda savo našlei motinai ūkininkauti, o Vid
mantas, baigęs Žemės ūkio akademiją, tapo verslininku.
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Kamajų apylinkių architektūros bruožai
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti visų Kamajų
apylinkių sakralinių pastatų, parapijos trobesių, smulkiųjų
sakralinių statinių ir dvarų sodybų architektūrą, nustatyti
pastatų urbanistinius ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais
ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga ir natūros
tyrimais, atlikti objektų formų analizę, nustatyti jų vertę bei
atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo vietas ir iš istorinių nuotraukų ar projektų atkurti jų
architektūrą.
Tyrimų metodai: istorinis – ikonografinis, aprašomasis –
analitinis, lyginamasis, rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai
tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.
Raktiniai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius,
parapijos trobesiai, sinagoga, dvaro sodyba.
Kamajų valsčius šiaurėje ribojasi
su Panemunºlio, Kriaunÿ ir Rõkiškio
valsčiais, rytuose su Jūžintÿ, vakaruose
su Šimoniÿ, o pietuose – su Svėdasÿ
ir Užpålių valsčiais. Buvusiame Kamajų valsčiuje (apylinkėse) tyrinėtos
šios vietovės: Kamajai su greta esančiais Kari¿nais ir Že¤miais, Duõkiškis,
Grevíškiai, Petrõšiškis, Sålos (1 pav.).
Šiose vietovėse stovi svarbiausi kultūros paveldo objektai: sakralinių statinių
kompleksai su parapijų trobesiais ir
išlikusios dvarų sodybos; yra memorialinė K. Šešelgio sodyba.
Kamajų valsčiaus sakraliniai pa
statai su parapijų trobesiais ir dvarų
sodybomis kompleksiškai netyrinėti.
Pagrindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos istorinės žinios apie Kamajų apylinkių bažnyčias yra B. Kviklio
knygos1 ir Lietuvos katalikų bažnyčių
žinynas.2 Salų bažnyčios architektūrą

1 pav. Kamajų valsčiaus plano schema su
tyrinėtomis vietovėmis. Sudarė A. Rupeika
1

2

Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1984, t. 4;
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2 (fotogr.).
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios:
žinynas, Vilnius, 1993.
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2 pav. 1935 m.
Kamajų plano
fragmentas. LCVA,
f. 1250, ap. 4,
b. 10/169, l. 3

tyrinėjo A. Jankevičienė.3 Kamajų istoriją tyrinėjo A. Baliulis, o urbanistiką –
A. Miškinis ir N. Steponaitytė.4

Kamajai
Kamajai yra buvusio valsčiaus rytinėje dalyje. Rašytiniuose šaltiniuose jie
minimi 1541 m., kai buvo aprašytas Kamajų dvaras. Gyvenvietė kūrėsi kelių,
vedusių iš Vilniaus į Rygą (pietų – šiaurės kryptis) ir iš Panevėžio į Daugpilį,
sankirtoje.5 1800 m. buvo sudarytas Kamajų dvaro planas. Tuo metu Kamajai
buvo taisyklingo stačiakampio plano, kurį formavo keturios pagrindinės gatvės ir
jų sankirtoje susidariusi keturkampė aikštė.6 1892–1893 m. matininkas A. Talačka
sudarė Kamajų planą. Rytinę aikštės kraštinę per vidurį kirto gatvė, vedanti į
Rokiškį. Gatvės, nutiestos per aikštę pietvakarių – šiaurės rytų kryptimis, jungė
Kamajus su Svėdasa¤s ir Panemunėliu, o vakarų krypties gatvė vedė į Salâs.
1935 m. plane pažymėta A. Strazdo paminklo vieta, o į pietus nuo aikštės, Vilniaus
gatvėje, sklypo gilumoje stovi sinagoga (2 pav.). 1969 m. sudarytas Kamajų esamos
būklės planas, planavimo ir užstatymo projektas, kuriame užfiksuoti nuo 1944 m.
įvykę pasikeitimai.7 Remiantis projek3
Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3,
tu, 1970 m. šiauriniame aikštės šone
p. 270.
pastatyta tipinė dviaukštė parduotuvė 4 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
urbanistikos paminklai, Vilnius, 1983, t. 6, p. 90–114;
su valgykla, 1972 m. rytiniame šone –
Miškinis A. Kamajai, Vidurio Lietuvos miestai ir
tipinė dviaukštė gamybinė bazė su bumiesteliai, Vilnius, 2009, p. 78.
tais; 1980 m. sutvarkyta A. Strazdo 5 Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
pa
minklo aplinka, nugriautas senasis 6 urbanistikos ... p. 91.
Ten pat, p. 95, 97.
valsčiaus pastatas, stovėjęs aikštės ir 7 Ten pat, p. 108.
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Salų gatvės kampe, pastatyta kolūkio valdyba, o už jos 1981 m. atsirado vidurinės
mokyklos priestatas.8
Kamajai yra gana taisyklingo stačiakampio plano. A. Miškinio teigimu, toks
planas greičiausiai susiformavo apie 1745 m., kai miestelio centrinės dalies aikštė
buvo pertvarkyta į stačiakampę ir kiek pakoreguotos į ją suėjusių kelių – gatvių
linijos. Iki XIX a. pabaigos buvo apstatyti du aikštės šonai. Pagal 1980 m. patvirtintą
vietinės reikšmės urbanistikos paminklų sąrašą Kamajuose numatyta saugoti gatvių
tinklą, aikštės planą ir kapitalinio užstatymo fragmentus.9 2001 m. architektė Nijolė
Steponaitytė Kamajus pakartotinai tyrinėjo kultūros paveldo požiūriu. Nustatyta, kad
didžiausią urbanistinę vertę turintis klasicistinis miestelio planas liko nepažeistas.
Pasiūlyta vietos reikšmės urbanistikos paminklo statusą perkvalifikuoti į valstybės
reikšmės kultūros vertybės statusą, paliekant ankstesnes saugotinos teritorijos ribas.10
Kamajų plano ašis – labai erdvi centrinė A. Strazdo aikštė, į kurią sueina
keturios pagrindinės miestelio gatvės: Vilniaus, Salÿ, Rùdžių ir Strazdo. Iš aikštės
šiaurės rytų kampo du akligatviai veda prie bažnyčios ir klebonijos trobesių, o iš
pietryčių kampo nutiestos šalutinės gatvelės su aikšte jungia skersinę Šilo gatvę.
Miestelio gatvių ir gatvelių tinklas suformuotas taip, kad spinduliais sueitų į šalutines gatveles arba kirstų pagrindines, vedančias į centrą, gatves. Kamajų rytinę
pusę dalija Šetekšnõs upė, kertanti Strazdo gatvę; už šventoriaus pakeitusi kryptį,
upė pasuka vakarų pusėn, kerta Rudžių gatvę ir nuvingiuoja Panemunėlio link.
Svarbiausios miestelio kultūros paveldo vertybės – katalikų bažnyčia su klebonijos
sodybos trobesiais ir prie aikštės stovintys senieji akmens mūro pastatai. Į pietus
nuo miestelio (Kari¿nų gyvenvietėje), ties Svėdasų-Duokiškio kelių sankirta, prie
Šetekšnos yra Kamajų dvaro sodyba, o priešingoje, vakarinėje, kelio pusėje įkurta
girininkijos sodyba (3 pav.).
Kamajų bažnyčios statinių kompleksas ir klebonijos sodybos trobesiai.
Bažnyčios statinių kompleksas įkurtas į šiaurės rytus nuo A. Strazdo aikštės,
tarp Kraštinės gatvės, Šetekšnos upės ir akligatvio, vedančio pro špitolę ir senąją
kleboniją prie šventoriaus vartų (4 pav.).
Šv. Kazimiero bažnyčia įsteigta 1635 m. Kamajų dvaro savininko A. Lukianskio-Paulavičiaus, kuris jai suteikė pagrindinę fundaciją.11 Medinė bažnyčia buvo
kryžiaus plano, dengta gontais; fasade įrašyta pastatymo data – 1635 m.12 1724 m.
ji sudegė ir 1737 m. pastatyta nauja medinė, dengta malksnomis.13 1780 m. prie
kairiojo šono pristatyta mūrinė koplyčia, skirta altarijai. 1820 m. bažnyčia 8 Ten pat, p. 110–111.
praplėsta ir įgijo kryžiaus planą.14 Me- 9 Ten pat, p. 113–114.
10
Miškinis A. Kamajai, Vidurio Lietuvos miestai ...
dinė bažnyčia minima ir 1889 m. Kap. 78.
majų bažnyčios inventoriuje.15 1891 m. 11 Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas (toliau – KTU ASI), b. 35., Istoriniai
Kauno gubernijos architektas Ustinas
tyrimai, 1987, Firkovičius R. Kamajų bažnyčia,
Golinevičius sudarė mūrinės bažnyp. 24.
12
čios projektą. 1896 m. projektas pa- 13 Panevėžio vyskupija, Vilnius, 1998, p. 606.
KTU ASI, b. 35, Istoriniai tyrimai, ten pat; 1820 m.
tvirtintas, sudaryta bažnyčios statybos
vizitacija, saugoma Kamajų bažnyčios archyve.
sąmata – 23 686 rublių. 16 Projekte 14 Panevėžio vyskupija, ... p. 609.
15
1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
parodytas situacijos planelis, bažnyKamajų bažnyčios archyve.
čios planas, trys fasadai ir du pjūviai 16 KTU ASI, b. 35, Istoriniai tyrimai, ten pat.
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3 pav. Kamajų
plano schema su
tyrinėtais objektais.
Sudarė A. Rupeika

(5 pav.). Matyti, kad medinė bažnyčia buvo dvigubo kryžiaus plano, užbaigta
trisiene apside. Suprojektuota mūrinė dvibokštė trinavė bažnyčia, ištęsto simetriško
laiptuoto kryžiaus plano, su zakristijų priestatais. Pagrindinio fasado kampuose
kilo neaukšti bokštai, vainikuoti smailėmis su kryžiais. Nors bokštai traukomis
sudalyti į keturis tarpsnius, tačiau dvi jų padalos buvo labai žemos ir atliko
tarsi cokolių funkciją aukštiesiems tarpsniams. Apatinę bokštų dalį rėmė laiptuoti kontraforsai, simetrijos ašį pabrėžė smailiaarkis langas. Viršutiniuose bokštų
tarpsniuose dominavo aukštos porinės akustinės smailiaarkės angos. Vidurinę
pagrindinio fasado plokštumą į tris dalis skaidė laiptuoti keturių tarpsnių kont
raforsai ir vainikavo frontonas, kurio simetrijos ašį pabrėžė piliastras, užbaigtas
bokšteliu su kryžiumi. Fasado apačioje, tarp kontraforsų, buvo įkomponuoti trys
smailėjančių arkų portalai; virš jų esantį vargonų chorą apšvietė trys smailiaarkiai langai. Šoninius fasadus skaidė dvitarpsniai kontraforsai, tarp kurių išdėstyti
aukšti ir platūs smailėjančių arkų langai rėmėsi į horizontalias traukas; arkinę
langų dalį juosė profiliuotas apvadas, kurį tęsė horizontalios traukos, jungiančios
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4 pav. Kamajų
bažnyčios statinių ir
klebonijos trobesių
situacijos plano
schema. Sudarė
A. Rupeika

kontraforsus. Kryžmos akcentuotos stačiašlaičiais frontonais ir kampiniais kontraforsais. Šoninio fasado galuose suprojektuoti stačiakampiai portalai. Apsidės sienų
kampus rėmė kontraforsai, o plokštumas skaidė horizontalios traukos; vidurinę
plokštumą akcentavo apskritas langelis laužyto kontūro nišele ir kryžiaus formos
įduba. Interjero vidaus erdvę skaidė keturios poros piliorių: dvi – kryžminio, o
kitos dvi – kvadratinio skerspjūvio. Projektas nebuvo įgyvendintas.
1897 m. medinė bažnyčia nugriauta klebono Jono Jokimo pastangomis, o
šalia pastatyta laikina pastogė.17 Mūrinė bažnyčia pastatyta 1903–1909 m. pagal
Rygos civilinio inžinieriaus Florijono Vyganovskio projektą.18 1935 m. apsidės
fasade įmūrytas bronzinis bareljefas su klebono J. Jokimo atvaizdu; autorius –
dailininkas Antanas Aleksandravičius.
Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m., 17 Kriščiūnas J. Trumpa Kamajų bažnyčios istorija,
rankraštis, 1940, p. 1; Duomenys apie Kamajų bažbuvo susprogdinta bokštų viršutinė danyčią, rankraštis, 1968, p. 4.; Panevėžio vyskupija ...
lis. Vėliau bažnyčia remontuota, tačiau
p. 610.
18
bokštai neatstatyti.
Ten pat, p. 4, 5; Elenchus, 1940, p. 178.
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5 pav. Kamajų bažnyčios projektas. Parengtas architekto U. Golinevičiaus 1892 m.
6 pav. Kamajų
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

Bažnyčia stovi šventoriaus vidurinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į
pietus. Ji dvibokštė, trinavė, pseudobazilikinė. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų,
netinkuotos, stogai dengti skarda. Planas kryžiaus formos, su nežymiai išsikišusiomis koplyčiomis, užbaigtas trisiene apside; kairėje prienavio pusėje įrengti laiptai
į vargonų chorą (6 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, su kvadratinio plano
trijų tarpsnių bokštais kampuose ir juos jungiančiu laiptuotu frontonu su kryžiumi. Bokštų kampus akcentuoja ir vidurinę dalį atskiria statmeni šešių tarpsnių
kontraforsai. Pirmasis bokštų tarpsnis aukščiausias, su dviem lygiais išdėstytomis
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Kamajų bažnyčia
iš pietų pusės.
M. Rupeikienės nuotr.
2016 m.

Kamajų bažnyčia
iš apsidės pusės.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

angomis: poriniais smailėjančių arkų langeliais ir aukštu smailiaarkiu langu. Vidurinis tarpsnis su siauru smailiaarkiu langu, atremtu į trauką. Viršutinį tarpsnį
skaido dvi aukštos smailėjančių arkų akustinės angos, prasidedančios nuo horizontalios traukos. Dabar bokštai be viršūnių, dengti žemais keturšlaičiais stogais.
Frontoną skiria horizontali trauka ir pagyvina trys aukštos arkinės nišos,
kurių apačioje įkomponuoti žemi smailiaarkiai langeliai. Simetrijos ašį akcentuoja
perspektyvinis stilizuotų formų portalas, užbaigtas smailėjančia arka. Durys dvivėrės
medinės, įsprūdinės. Portalą pabrėžia keturios smailėjančių arkų nišelės. Aukščiau
yra apskritas choro langas – rožė, apsuptas siauromis kryžiaus formos įdubomis.
Šoninius fasadus skaido trijų pakopų profiliuoti piliastrai ir aukšti triforiniai
langai. Originaliausia šoninių fasadų dalis – centriško tūrio koplyčios, dengtos
piramidiniais stogais ir vainikuotos aštuonkampiais bokšteliais su smailėmis ir
kryžiais. Koplyčių langai siauresni už navų, triforiniai, sudaryti iš dviejų smailiaarkių ir apskrito langelio. Pastogę juosia arkatūrinis frizas su arkinėmis nišelėmis.
Apsidės fasadas simetriškas, su kiek žemesniais šoniniais priestatais. Vidurinėje
apsidės plokštumoje yra triforinis langas, o šoninėse – smailėjančių arkų nišos.
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Kamajų bažnyčios
interjeras.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

Bažnyčios vidus erdvus ir šviesus. Vidurinė nava kiek aukštesnė už šonines. Navas skiria keturios poros profiliuotų piliorių, sujungtų smailėjančiomis ir
pusapskritėmis arkomis; jas dengia kryžminiai skliautai, o vidurinę – cilindrinis
skliautas su kryžminėmis nerviūromis. Pilioriai kryžminio plano, su 3/4 kampinėmis kolonomis ir 3/4 mažomis vidurinėmis kolonėlėmis. Šoninių navų sienas
skaido stilizuoti profiliuoti piliastrai su kolonėlėmis.
Presbiterija nuo navos atskirta medinių baliustrų tvorele. Presbiterijos šonuose yra zakristijos, o virš jų įrengtos atviros emporos, kurių sienelės aklinos,
pagyvintos stačiakampėmis įdubomis su dekoro elementais.
Vargonų choras įrengtas virš prienavio ir aptvertas aklina tvorele su stačiakampėmis įdubomis. 1934 m. pastatyti Bruno Goebelio firmos Karaliaučiuje
gaminti vargonai.19
Bažnyčioje yra trys ąžuoliniai neogotikinių formų altoriai, kuriuos sukūrė
Aleksandras Zaborskis. Panašių formų
ir puošni ąžuolinė sakykla, dekoruota 19 K v i k l y s B. Kamajai. Šv. Kazimiero bažnyčia,
drožiniais; ji pritvirtinta kairėje pusėje
Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1984, t. 4, p. 188.
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prie pirmosios piliorių poros ir pridengta baldakimu.
Ramstinių arkų apačia, skliautų nerviūros, presbiterijos skliautai ir dalis sienų puošti smulkiais dekoro
elementais su augaliniais ir geometriniais motyvais.
Bažnyčios eksterjeras asketiškų neogotikinių formų, su
nedaugeliu dekoro elementų, nevientisas, o interjeras
puošnus, su originaliais dekoro elementais.
Prie pietinės šventoriaus tvoros glaudžiasi sandėlis, buvusi koplyčia. Rašoma, kad 1677 m. mūrinė koplyčia stovi priešais bažnyčią, o 1716 m. prie bažnyčios
minima ir sena aštuonkampė dailidžių darbo varpinė.
1817 m. duomenimis, prie bažnyčios stovėjo mūrinė
kvadratinio plano koplyčia ir trijų tarpsnių mūrinė 7 pav. Kamajų šventoriaus
varpinė.20 Mūryta iš plytų varpinė, stovinti kapinėse, koplyčios (sandėlio) planas.
minima ir 1820 m. vizitacijoje.21 Dabartinė koplyčia Sudarė A. Rupeika
kompaktiško vientiso tūrio, kvadratinio plano, vienos
patalpos (7 pav.). Pastatas sumūrytas iš akmens ir skaldos, dengtas keturšlaičiu
skardos stogu. Pagrindiniame vakarų fasade yra medinės, horizontaliai lentomis
apkaltos durys, užbaigtos trikampe sąrama. Šiaurės fasade yra stačiakampė niša,
kurioje palikta maža angelė. Kiti du fasadai aklini; tris sienų kampus remia žemi
kontraforsai, pastogę juosia smarkiai išsikišęs medinis karnizas, kurį pridengia
stogo šlaitai. Pastato tūris liko autentiškas, o formos artimos etniniam klasicizmui.
Sprendžiant iš architektūros, koplyčia statyta XIX a. 1-ojoje pusėje.
Šventorius netaisyklingos formos, aptvertas akmens mūro ir raudonų plytų
tvora; rytinę jo pusę užima senos kapinės, o rytuose, už šventoriaus tvoros, teka
Šetekšna. 1745 m. šventorius buvo aptvertas aštriakuole tvora, 1774 m. jis aptvertas
rąstais ir kartimis, o nuo gatvės pusės pradėta statyti mūro tvora su vartais. Tokia
tvora išliko iki 1790 m., kada jau stovėjo mūriniai vartai su varteliais; medinė
tvora minima ir 1825 m., o 1849 m. – jau akmeninė.22 Yra duomenų, kad šventoriaus tvoroje buvo įmūryta 14 koplytėlių su Kryžiaus kelio paveikslais.23 Dabar
dvi pagrindinės tvoros linijos puošnesnės, sumūrytos iš akmens mūro cokolio,
vertikalių raudonų plytų stulpelių ir juos jungiančių ažūrinių intarpų, sudarančių tarsi smulkias arkutes. Kita tvoros dalis aklina, su akmens mūro cokoliu ir
raudonų plytų sienele, dengta dvišlaičiu stogeliu. Tvoroje yra treji vartai. Dveji
didieji vartai įrengti pietinėje tvoros linijoje: vieni – priešais pagrindinį fasadą ir
kleboniją, o antrieji – kairiajame pagrindinio fasado šone, tvoros kampe. Kampiniai
vartai – trijų atvirų angų, rėminami keturiais raudonų plytų, kryžminio skerspjūvio
stulpais, dengtais keturšlaičiais stogeliais. Tarp aukštesnių stulpų įstatyti platūs
dvivėriai ažūriniai metalo vartai, o šonuose yra vienvėrės varčios. Antrieji vartai
panašūs, tik tarp dvivėrės vartų angos
20
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
ir siaurųjų vartelių yra ažūrinės tvoros
urbanistikos ... p. 92–93, 100.
intarpas. Tretieji, pagalbiniai varteliai, 21 1820 m. Kamajų bažnyčios vizitacija, saugoma Kamajų
bažnyčios archyve.
įrengti už bažnyčios apsidės. Jie su22
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
mūryti iš raudonų plytų, uždari, su
urbanistikos ... p. 93, 95, 100–101.
segmentine sąrama. Šventoriaus reljefas 23 Panevėžio vyskupija, ... p. 610.
1115

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Kamajų šventoriaus
kampiniai vartai.
M. Rupeikienės nuotr.
2016 m.

gana lygus, kiek žemėja link tvoros. Šventoriaus pakraščiuose yra palaidojimų,
pastatyta smulkiųjų sakralinių objektų: Rūpintojėlis, medinis stogastulpis ir koplytėlė.
2013 m. pastatytas koplytstulpis šv. Jonui, kurio autorius tautodailininkas Narcizas
Vilutis.
Klebonijos sodyba. 1709 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad Kamajų klebonija sudegė, o klebonas gyvena Salų dvaro rūmuose.24 1820 m. vizitacijoje minimas
geros būklės klebono namas, su aukštu akmens mūro pamatu, dengtas šiaudų
stogu. Medinė klebonija su akmens mūro pamatais, pastatyta 1759 m., minima
1889 m. Kamajų bažnyčios inventoriuje.25 Rašoma, kad 1884 m. prie klebonijos
galo pristatyti du kambariai ir sandėliukas. Namas dviejų galų, su lentų prieangiu;
šeši kambariai priklauso klebonui, o du – vikarui. Mūrinė klebonija ir keli ūkiniai
trobesiai pastatyti 1912 m. klebono Vincento Velžio pastangomis. 26 1958 04 16
surašytas Kamajų parapijos turtas. Išvardyti keturi pastatai: klebonija – raudonų
plytų, vieno aukšto; špitolė – iš rąstų, vieno aukšto; parapijos salė – iš rąstų, vieno
aukšto; prieglauda seneliams – iš rąstų, vieno aukšto.27
Dabar klebonijos sodyboje stovi buvusi mūrinė klebonija, dabartinė klebonija
(klebono namas), špitolė ir ūkinis trobesys; yra antrojo ūkinio trobesio liekanos.
Šalia klebonijos sodybos, tarp Kraštinės gatvės ir tako, vedančio prie šventoriaus,
stovi medinis, meniškai drožinėtas kryžius, aptvertas medine tvorele. Mūrinė klebonija stovi už pietinės šventoriaus tvoros, tarp aikštės ir Strazdo gatvės, statmenai
bažnyčiai. Klebonija vientiso tūrio, stačiakampio plano, vienaukštė, su žemu cokoliu
ir vėlesniu mezoninu. Ji sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Planas ištęstas stačiakampis, patalpos išdėstytos dviem eilėmis.
Fasadų kampus rėmina mentės, peraugančios į kvadratinio skerspjūvio bokštelius;
cokolis sumūrytas iš akmenų ir raudonų plytų. Pagrindinis, šiaurės, fasadas 24 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 555, l. 1.
25
1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
simetriškas, su stačiakampiu portalu
Kamajų bažnyčios archyve.
vidurinėje dalyje; durys dvivėrės, me- 26 B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, Lietuvos
TSR urbanistikos ... p. 104; Kviklys B. Kamajai.
dinės, su įstiklinta viršutine dalimi.
Šv. Kazimiero bažnyčia, Lietuvos bažnyčios, 1984,
Fasadą skaido mentės ir stačiakampiai
t. 4, p. 188.
langai, pagyvinti laužyto kontūro san- 27 LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 109, l. 18.
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Senosios Kamajų klebonijos langas.

Kryžius šalia šventoriaus. M. Rupeikienės

M. Rupeikienės nuotr. 2016 m.

nuotr. 2016 m.

drikais su raktais, puoštais reljefinėmis liūtų galvomis. Mentes jungia arkatūrinės
frizo juostos ir karnizas su dantukais. Šoninio (pietų) fasado siena lygi, langai be
dekoro elementų, tik viršų juosia platus frizas, sudarytas iš laužyto kontūro vertikalių įdubų. Abu galiniai fasadai panašūs, simetriški, su trimis stačiakampėmis
angomis, paryškintomis sandrikais su raktais. Frontonus juosia arkatūros. Pastatas
su originaliais dekoro elementais, jo vertę menkina vėlesni mezoninai.
Dabartinė klebonija stovi Kraštinėje gatvėje (Nr. 6), už šventoriaus tvoros.
Ji nedidelė, su mezoninu, dengta aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos iš rąstų,
apkaltos horizontaliai. Pagrindinis (pietų) fasadas simetriškas, su vienšlaičiu uždaru
prieangiu ir virš jo iškilusiu vienšlaičiu mezoninu. Pagrindinio fasado šonuose,
šalia prieangio, yra siauresni langai, o mezoniną apšviečia platus trieilis langas.
Namo architektūra nesudėtinga, būdinga provincijos miesteliams.
Kiti klebonijos sodybos trobesiai. 1820 m. vizitacijoje minimi bažnyčiai priklausantys trobesiai.28 Stovėjo du svirnai, vazaunė [ratinė], dvi arklidės – visi mūro
pamatais, dengti bendru stogu. Svirnai buvo su dviem priesvirniais, o vazaunė –
su dvivėriais vartais. Už bažnyčios klebonijos žemėje stovėjo vargonininko namas.
1889 m. bažnyčios inventoriuje, be klebonijos, dar minimi 10 įvairios paskirties trobesių29: 1) medinis tarnų namas
su pastoge, statytas 1874 m., dengtas 28 1820 m. Kamajų bažnyčios vizitacija, saugoma Kamajų
bažnyčios archyve.
gontais. Kairėje jo pusėje – du maži 29 1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
Kamajų bažnyčios archyve.
kambariai, sena koklių krosnis. Kitoje
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pusėje – virtuvė su geležine plyta (virykle), du kambarėliai su plytų krosnimi
ir sandėliukas. Po namu įrengtas nedi
delis rūsys; 2) du grūdų sandėliai, statyti
1860 m. iš akmenų, dengti gontais, ir
šalia medinis svirnas, taip pat gontų
stogu; 3) už mūrinių grūdų sandėlių – medinė daržinė su akmens mūro
stulpais; 4) mūrinis dviaukštis pastatas;
jame po vienu gontų stogu įrengtos
arklidė, ratinė ir tvartai; 5) senas supuvęs
tarnų namas, be durų ir langų, paverstas sandėliu. Kitoje klebonijos pusėje
užveistas sodas, jame auga 60 įvairių
rūšių vaismedžių. Kiti klebonijai priklausantys trobesiai pastatyti bažnyčios
žemėje; 6) už vaismedžių sodo, šalia
kelio, stovi senas medinis bažnyčios
tarnų namas su mažu svirnu, dengti
bendru šiaudų stogu; 7) priešais senąjį
namą 1882 m. pastatytas naujas didelis
bažnyčios tarnų namas su gontų stogu
ir dviem akmens mūro kaminais, jame
yra 8 nedideli kambariai. Čia gyveno 8 pav. Kamajų medinės bažnyčios sklypo
vargonininkas, zakristijonas ir varpi- situacijos plano schema. Sudarė A. Rupeika
ninkai; 8) už vaismedžių sodo stovi pagal 1892 m. Kamajų planą
senas supuvęs altarijos namas, dengtas
šiaudais. Viename jo gale – du kambariai ir sandėliukas, yra sena koklių krosnis; 9) netoli altarijos stovi seni, šiaudais dengti trobesiai: svirnas, sandėlis, ratinė,
du maži tvartai; 10) už bažnyčios jos žemėje stovi senas namas, svirnas, du maži
tvartai ir yra nedidelis sodas. Visi šie trobesiai ir sodelis priklausė dvarininkui
Z. Rakovskiui, buvusiam Kamajų vargonininkui. 1881 m. juos įsigijo Kamajų klebonas. 1892 m. plane šalia šventoriaus išdėstyti bažnyčiai ir klebonijai priklausę
pastatai: penki namai, trys svirnai, trys kluonai, keturi tvartai, trys sandėliai ir keturi
neįvardinti trobesiai; prie Šetekšnos stovėjo nedidelė pirtis (8 pav.). Iš 1892 m.
plane pažymėtų trobesių iki šių dienų greičiausiai išliko trys, o ketvirtojo yra
liekanos. Už šventoriaus tvoros, į pietus nuo bažnyčios, pažymėtas statinys –
išlikęs akmens mūro sandėlis, kuris, pastačius naują tvorą, atsidūrė šventoriuje.
Antrasis pastatas – špitolė, vadinama namu, 1892 m. plane parodyta toje vietoje,
kur dabar stovi, ir yra panašaus dydžio. Trečiasis trobesys – tvartas prie pietinės
sklypo ribos. Jo vieta sutampa su stovinčiu klebonijos sodyboje akmens mūro
trobesiu. Į šiaurę nuo akmens mūro tvarto išlikę nedidelio ūkinio trobesio fragmentai greičiausiai priklauso vienam iš buvusių svirnų. Tarpukariu klebonijos
sodyboje stovėjo dideli akmens mūro,
30

Panevėžio vyskupija, ... p. 611.
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Kamajų špitolė.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

dengti skarda tvartai ir akmeninis, čerpėmis dengtas svirnas; kiti ūkiniai trobesiai
buvo mediniai, dengti malksnomis.30
Špitolė minima 1635 m., įsteigus bažnyčią, o 1745 m. duomenimis, ji nuo
seno stovėjo prie kelio į Svėdasus; vėliau špitolei skirtas sklypas šalia klebonijos, o jos sklypas teko dvarininkui J. Petkevičiui.31 Špitolė prie klebonijos ir
šalia stovintis brolijos namas minimi 1790 m., o iki 1860 m. klebonijos sodyboje
buvo pastatyta nauja; nauja špitolė pastatyta ir iki 1888 m.32 Yra duomenų, kad
1937 m. pastatyta medinė špitolė, kurioje gyveno 26 elgetos.33 Kitur rašoma, kad
1937 m. špitolė perstatyta ir yra su dviem salkomis ir susirinkimų sale; ji dengta
čerpėmis, o salkos – skarda.34
Išlikusi špitolė pastatyta į pietvakarius nuo mūrinės klebonijos, aikštės ir
Kraštinės gatvės sankirtoje. Ji vienaukštė, su pastoge, labai ištęsto plano, dengta
dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos gulsčiomis lentomis;
dėl reljefo nužemėjimo, cokolis aukštėja rytų kryptimi. Pagrindinis, šiaurės vakarų,
fasadas su dviem vienšlaičiais uždarais prieangiais ir aukštėjančiu cokoliu. Langai
skirtingų dydžių; jų apvadų šoninės lentos pailgintos. Šoninis pietryčių fasadas
skaidomas retai išdėstytomis vertikaliomis sąvaržomis. Kairioji fasado pusė su
dviem dvieiliais langais, o dešiniosios pusės langai platesni. Šoninius fasadus
juosia siauras lentų karnizas. Špitolė būdingo šiai pastatų grupei tūrio ir plano,
tradicinės architektūros.
Ūkiniai klebonijos sodybos trobesiai stovėjo arti šventoriaus, už pietinės tvoros,
kiti – šiauriniame klebonijos sklype (žr. 8 pav.). Išlikęs ūkinis trobesys – tvartas
glaudėsi prie pietinio sklypo krašto; į rytus, prie upės, stovėjo pirtis. Tvartas
vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio plano, dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu.
Sienos akmens mūro ir skaldos, trikampiai skydai apkalti stačiomis lentomis. Pastogę juosia raudonų plytų karnizas, angas rėmina raudonų plytų apvadai. Į šiaurę
nuo tvarto stovi baltų silikatinių plytų 31
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
nedidelis ūkinis pastatas. Jo sienose yra
urbanistikos ... p. 92–94.
stambių tašytų akmenų ir mūro skal- 32 Ten pat, p. 95, 101–102.
33
Ten pat, p. 105; Kriščiūnas J. Trumpa Kamajų
dos intarpų (matyt, tai buvusio svirno
bažnyčios istorija, rankraštis, 1940, p. 6.
34
Panevėžio vyskupija ... p. 611.
liekanos).
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Kamajų klebonijos
tvartas.
M. Rupeikienės
nuotr. 2016 m.

Kamajų miestelio architektūra. Į pietvakarius nuo bažnyčios ir klebonijos
sodybos trobesių yra A. Strazdo aikštė. 1933 m., minint poeto kunigo Antano
Strazdo 100-ąsias mirties metines, aikštės vidurinėje dalyje įrengtas skveras ir
pastatytas paminklas. Jo autorius – A. Aleksandravičius. Paminklas susideda iš
bronzinio A. Strazdo biusto, užkelto ant aukšto pjedestalo, sudaryto iš trijų skirtingo
aukščio tašytų akmenų blokų, šonuose paremtų žemesniais siaurais tašytų akmenų
blokeliais, imituojant stilizuotus kontraforsus. Paminklo pagrindas – paaukštinta
platforma, apsodinta gėlėmis ir aprėminta siaurais tašytų akmenų blokais.
1980 m., be Kamajų gatvių tinklo ir aikštės formos, buvo numatyta saugoti
ir aikštės kapitalinio užstatymo fragmentus: du XVIII a. akmens mūro pastatus
aikštės pietų šone, XVIII a. statytos austerijos likučius, esančius vakarų pusėje,
bažnyčią su šventoriaus statiniais ir klebonijos sodybos trobesius, esančius šalia
aikštės.
Dabartinis A. Strazdo aikštės apstatymas gana chaotiškas, su retai išdėstytais
pastatais. Aikštės pietiniame ir vakarų šonuose stovi seniausi miestelio pastatai.
Vakarinėje aikštės pusėje, ties Salų gatvės pradžia, stovi vertikalus dekoratyvinis
akcentas – Kamajų miestelio ženklas, pastatytas 1991 m., minint Kamajų įkūrimo
450-ąsias metines. Autoriai – architektas Kazimieras Šešelgis ir tautodailininkas
Narcizas Vilutis. Vakariniame aikštės šone išliko dalis buvusio simetriško austerijos pastato, kuris dabar asimetrinio kampinio plano, su siauru priekiniu rizalitu.
Sienos sumūrytos iš akmenų ir skaldos, pastogės frontonai apkalti vertikaliai,
dvišlaičiai stogai dengti čerpėmis. Dauguma angų pakeistos, prie durų pristatytas atviras prieangis – svetimas elementas pastato architektūrai. Pietinėje aikštės
kraštinėje, Vilniaus gatvės ir aikštės sankirtoje, stovi du akmens mūro pastatai. Jie
atgręžti šonais į aikštę ir galiniais fasadais į Vilniaus gatvę. Pastatai sumūryti
iš akmenų ir skaldos, dengti dvišlaičiais stogais. Greičiausiai jie buvo panašūs,
nors dabar jų architektūra skiriasi. Daugiau autentiškų elementų yra dešiniajame
pastate (A. Strazdo a. 8). Aikštės fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje
ir nedideliais stačiakampiais langais šonuose. Stačiakampę portalo angą rėmina
mentės, jungiamos tiesiu profiliuotu sandriku, langai sudalyti į šešias dalis ir
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Kamajų miestelio ženklas.

Kamajų aikštės vakarinė pusė su buvusia austerija.

M. Rupeikienės nuotr. 2008 m.

M. Rupeikienės nuotr. 2011 m.
Kamajų aikštės
pietų pusė. Dešinysis
akmens mūro
pastatas.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

Kamajų aikštės pietų
pusė. Kairysis akmens
mūro pastatas.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.
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Kamajai. Rudžių
gatvės 3-iasis ir 5-asis
namai. M. Rupeikienės
nuotr. 2008 m.

Kamajai. A. Strazdo
gatvės 5-ojo namo
galinio fasado langai.
M. Rupeikienės nuotr.
2008 m.

apjuosti plačiais tinko apvadais, pastogę juosia karnizas su dantukų imitacija.
Galinis, atgręžtas į Vilniaus gatvę, fasadas su nedideliu langu, užbaigtas trikampiu frontonu, apkaltu stačiomis lentomis su nusmailintais galais. Kairiojo namo
(A. Strazdo a. 9) skirtingi langų apvadai. Jie sumūryti iš gelsvų plytų, netinkuoti.
Dabar pagrindinio fasado langai padidinti, prie durų pristatytas prieangis disonuoja su portalo aprėminimu ir pastato architektūra.
Miestelyje galima pastebėti įdomių tradicinės architektūros medinių namų,
išsiskiriančių originaliomis detalėmis. Iš aikštės šiaurės kryptimi leidžiasi Rudžių
gatvė. Ji kerta Šetekšnos upę, nuvingiuoja į Rudžiùs ir pasuka į vakarus link
Panemunėlio. 3-iojo namo langus puošia drožinėti apvadai: viršutiniai pagyvinti
smulkiu kiaurapjūviu ornamentu ir plačiomis drožinėtomis prikaltėmis, o apatiniai
dekoruoti riestinėmis prikaltėmis. 11-ojo namo langų apvadai su profiliuotomis
viršutinėmis prikaltėmis – sandrikų imitacija, o 13-ojo namo galinio gatvės fasado
trikampis skydas apkaltas vertikaliomis lentomis su nusmailintais galais. Kitoje
gatvės pusėje 12-ojo namo langus pagyvina drožinėtos apatinės prikaltės. 20-asis
namas senas, su akmens mūro cokoliu, mažais langais, kurių šoninių lentų galai
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Kamajai.
K. Narkevičiaus
gatvės 4-asis namas.
M. Rupeikienės nuotr.
2008 m.

pratęsti ir nukirsti. Trikampis skydas apkaltas stačiomis lentomis su nusmailintais
galais, o šoniniuose fasaduose matyti skersinių sijų ir gegnių galai. Rudžių gatvė
iki 22-ojo namo yra grįsta akmenimis. Vingiuotas, akmenimis grįstas kontūras,
nelygus banguotas sklypų reljefas, įvairi namų padėtis ir skirtingi atstumai nuo
užstatymo linijos, teikia gatvei tapybiškumo.
Rudžių gatvė kertasi su A. Strazdo aikšte ir Salų gatve, kurios pradžia apstatyta gana chaotiškai, o toliau nuo centro vyrauja palyginti tankus ir taisyklingas
apstatymas. Šios gatvės mediniai namai gana panašūs, nesudėtingos architektūros.
Daugumos namų langų apvadai tiesūs, be dekoro elementų, tik jų šoninės lentos
pratęstos, su nukirstais galais. Kiek išsiskiria medinis 9-asis namas. Jo langus pagyvina tiesūs sandrikai, o trikampiame prieangio skyde yra rombo formos langelis. Už
11-ojo namo Salų gatvė keičia kryptį – pasuka labiau į šiaurę, o jos reljefas žemėja.
Iš aikštės rytų kryptimi nutiesta Strazdo gatvė. Nuo aikštės jos reljefas žemėja. Dešinėje, lyginių numerių pusėje, stovi mediniai, nedidelio tūrio, vienaukščiai
arba su mezoninais, nesudėtingos architektūros namai. Kairėje, nelyginių numerių
pusėje, matyti ir originalesnių namų. 5-asis namas (buvęs žydo namas) – platesnis
už kitus. Jo galiniame fasade yra net keturi langai, kurie sugrupuoti po du ir
liečiasi langinėmis, o trikampiame skyde telpa du stačiakampiai langai; pastogę
juosia profiliuotas karnizas. Langus rėmina gana originalūs apvadai: viršutiniai
apvadai platesni už langus – sandrikų imitacija, o šoniniai – pratęsti, su užapvalintais galais; prie langų pritvirtintos langinės su drožinėta juosta. 7-asis namas
kampinio plano; jo langai su tiesiais apvadais, imituojančiais sandrikus.
Priešingoje, lyginių numerių, gatvės pusėje, už 12-ojo Strazdo g. namo,
prasideda Šetekšnos gatvė, o už tilto per Šetekšnos upę kairėje pusėje į Strazdo
gatvę atsiremia K. Narkevičiaus gatvė. Dešinėje, lyginių numerių. pusėje yra
tik du namai. 4-asis namas – dailininko Jokūbo Zovės namas. Jis išsiskiria iš
kitų: mūrinis, kryžminio plano, su dvišlaičiu mezoninu, dengtas aukštu dviejų
pakopų stogu. Pagrindinio fasado portalas užbaigtas pusapskrite sąrama, dvivėrės durys paaukštintos pusapskričiu langu, virš jų įrengtas balkonas. Fasadus
juosia karnizas, imituojantis dantukus, mezonino viršų puošia reljefiniai rombai
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Kamajai.
K. Narkevičiaus
gatvės 7-asis namas.
M. Rupeikienės
nuotr. 2008 m.

su rozetėmis ir karnizas su įrėžomis ir skrituliais. Paskutinis dešiniosios pusės
statinys – nedidelis ūkinis trobesys iš apvalių rąstų, sukirstų į kertes. Kairėje,
nelyginių numerių, gatvės pusėje 1-asis namas medinis, monumentalaus tūrio,
ištęsto kryžminio plano, su pastoge; jo platūs langai apjuosti apvadais su sandrikų imitacija. 3-iasis namas – senas knygnešio Konstantino Narkevičiaus namas, skaidomas sąvaržomis, imituojančiomis piliastrus. Įdomus 7-asis namas, su
nedideliais, šešių stiklų langais; jie remiasi į bendrą horizontalią trauką ir yra
apjuosti plačiais lentų apvadais su trikampių sandrikų imitacija. Namo trikampį
skydą skiria stoginukas, dengtas stiegėmis.
Už tilto, nuo K. Narkevičiaus ir Strazdo gatvių sankirtos, Strazdo gatvės
dešinėje pusėje yra tik trys namai, o kairioji gatvės pusė apstatyta tankiau. Įdomiausias – 17-asis namas su mezoninu ir penkiasieniu prieangiu, virš kurio įrengtas balkonas. Apatinės langų prikaltės drožinėtos riestiniu ornamentu, mezonino
skydas apkaltas „eglute“; jame – mažas langelis, apjuostas apvadais su drožinėta
apatine prikalte.
Dešinėje gatvės pusėje yra kapinės. Jų vartai asimetrinės kompozicijos, su
dviem angomis: plačiais dvivėriais įvažiavimo vartais ir siaurais varteliais. Įvažiavimo angą rėmina platūs, stačiakampio plano, tinkuoti dvitarpsniai plytų stulpai.
Jų apačia nusklembtais kampais, tarpsnius skiria dvieilės traukos; vartelių anga ir
niša iškirstos asimetriškai tarpsnio šonuose ir užbaigtos smailėjančiomis arkomis.
Viršutiniai stulpų tarpsniai siauresni, stačiakampio skerspjūvio, užbaigti dvitraukiais karnizais ir dengti dvišlaičiais stogeliais su metalo kryžiais – saulutėmis.
Kairiojo stulpo nišoje pritvirtintas ažūrinis metalo kryžius, o dešiniajame įrengti
metaliniai ažūriniai varteliai.
Iš aikštės pietų kryptimi nutiesta Vilniaus gatvė veda prie Kamajų dvaro
ir girininkijos. Vilniaus gatvės pradžią rėmina jau minėti akmens mūro pastatai
(A. Strazdo a. 8 ir 9), atgręžti į Vilniaus g. galais ir sudarydami tarsi vartus,
pro kuriuos iš aikštės įvažiuojama į gatvę. Dešinėje gatvės pusėje stovintis 6-asis
namas priklauso Kamajų A. Strazdo gimnazijai, jame įkurtas neformaliojo ugdymo
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Kamajai. Liepų
gatvės 5-asis namas.
M. Rupeikienės nuotr.
2016 m.

Kamajų senosios žydų
kapinės. A. Rupeikos
nuotr. 2011 m.

skyrius. Kairėje Vilniaus gatvės pusėje, maždaug už 5-ojo namo, sklypo gilumoje,
stovėjo medinė sinagoga. Ji minima Kamajuose jau 1745 m., o 1825 m. Rokiškio
grafystės inventoriuje rašoma, kad miestelyje stovėjo sinagoga, žydų špitolė ir pirtis. Sinagoga paminėta ir 1860 m.35 Ji yra pažymėta 1892 m. ir 1935 m. planuose.
Sinagoga nugriauta Antrojo pasaulinio karo metu. Jos atvaizdų rasti nepavyko.
Įdomių medinių namų galima rasti ir skersinėse gatvelėse. Originalios
architektūros yra Liepų gatvės 5-asis namas. Jis kryžminio plano, su dviaukščiu
prieangiu. Sienų apačia apkalta vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis, sudarant
arkutes, trikampiai frontonai sudalyti smulkiomis plokštumomis ir apkalti kelių
krypčių lentelėmis; prie kai kurių langų išliko profiliuotos viršutinės prikaltės –
sandrikų imitacija. Prieangio kampai apdailinti vertikaliomis lentomis su piliastrų
imitacija. Virš dvivėrių durų esantis langas suskaidytas smulkiais spinduliais. Išliko
įstiklinta viršutinė prieangio dalis su rombų, trikampių ir siaurų stačiakampių
formos stiklų dalijimu. Nors pastatas labai apleistas, matyti, kad tai buvo gražus
namas, pasižymintis subtiliu, profesionaliai atliktu dekoru.
Tarp Kaštonų ir Liepų gatvių 35
Baliulis A., Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR
įkurtos žydų kapinės. Kapinių teritorija
urbanistikos .... p. 93, 100–101.
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netaisyklingo daugiakampio formos,
aptverta ažūrine vielos tinklo tvora,
pritvirtinta prie betono stulpelių. Vartai
platūs, dvivėriai, mediniai. Jie sudaryti
iš vertikalių stulpelių, sujungtų horizontaliais ir įžambiais, kryžmai sujungtais obliuotais tašais (2016 m. vartų jau
nebuvo). Kapinėse išliko antkapinių
paminklų.
Kamajų dvaro sodyba įkurta Ka
ri¿nų kaime, į pietus nuo miestelio,
ties kelių, vedančių į Duokiškį ir Svėdasus, sankirta, rytinėje kelio pusėje.
Ties sankirta 2001 m. pastatytas meistro
V. Narbučio sukurtas metalinis kryžius.
1634 m. dvaro sodyboje stovėjo keturi
seni ūkiniai trobesiai ir namelis, o ant
Šetekšnos – vandens malūnas.36 1680 m.
dvaro inventoriuje minimi mediniai įvažiavimo vartai, dengti gontais. Stovėjo
dideli rūmai su gonkomis, dengti gontais, akmeninis rūsys, du svirnai, buvo Kryžius prie Kamajų–Duokiškio kelių sankryžos.
pirtis su bravoru, dar du svirnai ir arklidė Aut. V. Narbutis. A. Rupeikos nuotr. 2016 m.
prie jų, o toliau – du tvartai. Palivarke
stovėjo rūmeliai, dvi medinės daržinės.37 1800 m. plane dvaro sodyba didelė – su
16 pastatų. 1921 m. dvare surašyti šie statiniai: trys gyvenamieji namai, svirnas ir
daržinė po vienu stogu, svirnas, dvi daržinės, trys tvartai, pirtis, ledainė ir rūsys.38
Dvaro sodyba įkurta atokiau nuo kelio. Dabar joje stovi šeši statiniai: rūmai, ledainė,
tvartas, svirnas, yra ūkinio pastato liekanos ir vandens bokštas (9 pav.). Rūmai
pastatyti rytinėje sodybos dalyje. Jie kompaktiško tūrio, vienaukščiai, su kryžmai
susikertančais mezoninais. Cokolis sumūrytas iš akmenų ir plytų, sienos rąstų,
apkaltos įvairių krypčių lentomis. Pagrindinis fasadas buvo simetriškas, su atviru
vienšlaičiu prieangiu ir virš jo įrengtu balkonu. Ledainė pastatyta lygiagrečiai rūmams, į pietryčius nuo jų. Ji vientiso tūrio, stačiakampio plano, vienos patalpos.
Cokolis akmens mūro, sienos iš akmenų ir molio plytų, galinių fasadų skydai
mediniai, perdangų nėra. Pagrindiniame šiaurės fasade yra platūs dvivėriai mediniai
vartai; fasado kampai sumūryti iš akmenų, o siena buvo molio plytų, tinkuota.
Galinis, pietų, fasadas aklinas, sumūrytas iš akmenų ir skaldos, trapecinis skydas
apkaltas lentomis. Šoniniai fasadai su kampinėmis akmens mūro mentėmis; sienos
tarp jų – molio plytų, tinkuotos. Ledainė statyta greičiausiai XVIII a. II pusėje.
Šiaurinę sodybos dalį uždaro labai ištęsto plano tvartas, sumūrytas iš 36 Ten pat, p. 92.
akmenų ir raudonų plytų, dengtas aukštu 37 XVII a. Lietuvos inventoriai. Dokumentų rinkinys,
sud. K. Jablonskis ir M. Jučas, Vilnius, 1962,
pusvalminiu stogu. Šoniniuose fasaduose
p. 331.
išdėstyti nedideli langeliai su segmentinė- 38 LCVA, f. 1248, ap. 14, b. 435, l. 3, 10.
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Kamajų dvaro rūmai.
M. Rupeikienės nuotr.
2016 m.

9 pav. Kamajų dvaro sodybos situacijos plano schema. Sudarė A. Rupeika

mis sąramomis. Galinį rytų fasadą užbaigia trapecinis fachverkinės konstrukcijos
frontonas. Tvarto architektūra pakitusi. Į pietus nuo tvarto, priešais jį, stovi svirnas
ir yra ūkinio statinio liekanos. Svirnas šoninis, dvišlaičiu stogu. Sienos suręstos iš
sienojų, sukirstų į kertes, ir skaidomos vertikaliomis sąvaržomis. Planas stačiakampis,
dviejų patalpų, su vėlesniu lentų priestatu; išliko stogo šlaitą rėmusių priesvirnio
stulpelių vietos. Ūkinis statinys buvo vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio plano,
sumūrytas iš akmenų ir skaldos. Dabar liko tik akmens mūro sienų fragmentai,
paremti žemais kontraforsais.
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Kamajų girininkijos
sodyba.
M. Rupeikienės
nuotr. 2016 m.

Už dvaro, kiek toliau į pietus nuo miestelio, Kari¿nuose įkurta Kamajų
girininkija. Sodyba yra šalia kelio, vedančio į Sv¸dasus, vakarinėje jo pusėje.
Girininkijos teritorijoje stovi trys medinės skulptūros su vertikaliu viduriniu akcentu – stogastulpiu, yra pavėsinė. Girininkijos namas medinis, vienaukštis, su
mezoninu ir prieangiais.

Duokiškis
Duokiškis – kaimas Rokiškio rajone, nutolęs 9 km į pietus nuo Kamajų,
pietrytiniame Kamajų valsčiaus pakraštyje. Kaimą juosia Bedùgnio ir Úosinto
ežerai, Duokiškio tvenkinys ir Uosíjos upė. Kelias į Duokiškį veda nuo Kamajų
dvaro sodybos sankryžos. Duokiškyje yra katalikų bažnyčia, varpinė, sandėlis
(koplyčia) ir dvi klebonijos. Bažnyčios statinių kompleksas, apsuptas netaisyklingo
daugiakampio plano šventoriumi, stovi ties Bedugnio ir Uosinto gatvių sankirta,
jos vakarų pusėje. Klebonijos nuo šventoriaus nutolę į rytus ir į šiaurės rytus
(10 pav.).
1796 m. minima medinė Duokiškio koplyčia, kuri 1906 m., pastačius bažnyčią,
nugriauta, o altoriai ir įranga perkelti į bažnyčią.39 1921 m. sudarytas Duokiškio
bažnyčios inventorius (pagal 1912 m. inventorių) ir papildytas.40 Rašoma, kad
bažnyčia statyta 1906 m., kunigo Kazimiero Mačianio rūpesčiu, parapijos lėšomis.
Ji medinė, su bokštu ir dviem zakristijomis; chore stovi aštuonių balsų vargonai.
1927 m. bažnyčią lankė Panevėžio vyskupas. Jo vizito ataskaitoje rašoma, kad
bažnyčios išorė naujai dažyta aliejiniais dažais; numatyta bažnyčią uždengti skardos stogu ir jį nudažyti aliejiniais dažais.41
Šv. Onos bažnyčia statyta 1904–1906 m. Ji stovi vidurinėje šventoriaus dalyje,
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurės rytus. Bažnyčia vienbokštė, vienanavė, halinė.
Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos
39
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios ...
vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis,
p. 298.
cokolis akmens mūro, dvišlaičiai stogai 40 1921 m. Duokiškio bažnyčios inventorius, saugomas
bažnyčios archyve.
dengti skarda. Planas ištęstas, dvigubo 41 Kamajų
1927 m. vizito ataskaita, saugoma Kamajų bažnyčios
kryžiaus formos, su tiesia apside (11
archyve.
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10 pav. Duokiškio bažnyčios statinių ir klebonijos trobesių situacijos plano schema.
Sudarė A. Rupeika
11 pav. Duokiškio
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

pav.). Vidurinėje dalyje išsikiša stačiakampės koplyčios, o presbiterijos šonuose
glaudžiasi prieangio ir zakristijos priestatai. Prienavio kairiajame šone įrengti laiptai į vargonų chorą. Pagrindinis fasadas simetriškas, su plačia stačiakampe durų
anga, apjuosta lygiais lentų apvadais su tiesiu sandriku. Aukštos dvivėrės durys
apkaltos vertikaliai, virš jų pritvirtintas medinis krucifiksas, puoštas drožiniais.
Fasadą vainikuoja trikampis frontonas, kurio simetrijos ašyje dviem lygiais išdėstyti
stačiakampiai langai: apatinis – platus, porinis, o virš jo – siauresnis, dvieilis. Virš
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Duokiškio bažnyčia
iš rytų pusės.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

Duokiškio bažnyčios
interjeras.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

stogo kraigo kyla aštuonkampio plano apskardintas bokštelis, dengtas piramidiniu stogeliu su mažu kupoliuku ir kryžiumi. Šoniniuose fasaduose išsikiša aukšti
koplyčių tūriai, sienas skaido aukšti stačiakampiai langai su lygiais apvadais ir
tiesiais sandrikais. Koplyčių galiniai fasadai ir trikampiai frontonai aklini. Apsidės
fasadas taip pat be langų, su krucifiksu vidurinėje dalyje, vainikuotas trikampiu
frontonu. Ant kraigo užkeltas žemas ažūrinis, kvadratinio plano bokštelis, dengtas
keturšlaičiu stogeliu su kryžiumi; viduje kabo nedidelis varpas. Bažnyčios pastogę
juosia išsikišęs karnizas.
Interjere dominuoja navos erdvė, dengta mediniu cilindriniu skliautu, o išilginę ašį žymi apskritų rozečių eilė. Koplyčios kiek žemesnės, nuo navos atskirtos
plačiomis pusapskritėmis arkomis, dengtos cilindriniais skliautais. Kairėje šalia
koplyčios glaudžiasi sakykla. Ji aštuonkampio plano, su baldakimu. Bažnyčioje
yra trys orderinių formų altoriai. Vargonų choras aptvertas aklina lentų tvorele ir
remiasi į keturis aštuonkampio skerspjūvio stulpus; prospektas medinis, orderinių
formų. Navos ir koplyčių sienas juosia profiliuotas karnizas, tapytas naudojant
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a

b

c

12 pav. a – Duokiškio varpinės planas, b – Duokiškio varpinės fasadas, c – Duokiškio varpinės
pjūvis. Sudarė A. Rupeika

meandro ir dantukų motyvus. Bažnyčia originalaus plano ir vidaus erdvės, tradicinės architektūros formų.
1921 m. bažnyčios inventoriuje minima medinė varpinė, dengta skindeliais.
Dabar varpinė stovi šventoriaus rytiniame kampe, atokiau nuo tvoros, pagrindiniu
fasadu atgręžta į šiaurės rytus. Ji uždara, sudaryta iš dviejų vienodos formos
tūrių, yra trijų žemėjančių tarpsnių, dengta keturšlaičiu šiferio stogu su kryžiumi. Cokolis akmens mūro, sienos karkasinės konstrukcijos, apkaltos stačiomis
lentomis su lentjuostėmis. Planas kvadratinis, su plačia durų anga (12 a pav.).
Pagrindinis fasadas simetriškas, su stačiakampe anga, aprėminta tiesiais apvadais;
dvivėrės durys apkaltos horizontaliomis lentelėmis ir paaukštintos plačiu stačiakampiu langeliu su tiesiais apvadais ir trikampio sandriko imitacija (12 b pav.).
Pirmasis tarpsnis labai aukštas, o antrajame yra nedidelė stačiakampė akustinė
anga, aprėminta tiesiais apvadais, pro kurią matyti varpas. Trečiasis tarpsnis kiek
siauresnis už pirmuosius; jo karnizą kirto antrojo tarpsnio akustinė anga, kurios
viršus dabar uždengtas. Kiti fasadai panašūs į pagrindinį, tik jų pirmieji tarpsniai
aklini. Viduje – viena patalpa su laiptais dešinėje durų pusėje. Jos karkasą sudaro
vertikalūs rąstai ir rąsteliai, sujungti horizontaliais sukryžiuotais ir įžambiais ryšiais
(12 a, c pav.). Varpinė tradicinės architektūros, derančios prie bažnyčios formų.
1921 m. inventoriuje minima medinė lavoninė. Lavoninė (koplyčia) stovi
vakariniame šventoriaus kampe prie tvoros. Ji vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio
plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Cokolis akmens mūro, sienos rąstų, apkaltos stačiomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindinis pietryčių fasadas simetriškas,
su dvejomis durimis vidurinėje dalyje ir dviem langais šonuose. Durys dvivėrės,
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apkaltos horizontaliai ir apjuostos tiesiais apvadais su siauromis profiliuotomis prikaltėmis – sandrikų imitacija.
Langai šešių stiklų, apjuosti apvadais.
Kiti fasadai aklini, be angų; trikampiai frontonai atskirti stoginukais. Fasadus juosia smarkiai išsikišęs karnizas.
Buvusi lavoninė (koplyčia), o dabar
sandėlis, tradicinės architektūros, kuri
artima bažnyčios ir varpinės formoms.
Pagal 1921 m. inventorių, bažnyčios šventorius naujai aptvertas medinių
statinių tvora; yra mediniai vartai ir
treji varteliai. Dabar šventorius aptvertas ažūrine metaline tvora su cokoliu. Jo pakraščiai apsodinti medžiais,
prie tvoros yra palaidojimų, o priešais
pagrindinį bažnyčios fasadą pastatyta
medinė koplytėlė. Šventoriuje yra treji vartai. Pagrindiniai vartai – vienos
plačios atviros angos, ją rėmina kvadratinio skerspjūvio betono stulpai su
keturšlaitėmis viršūnėmis ir kryžiais. Kryžius prie Duokiškio šventoriaus.
Panašūs ir mažieji varteliai, įrengti M. Rupeikienės nuotr. 2011 m.
tvoroje šalia varpinės ir lavoninės: jų
stulpai žemesni ir be kryžių. Už šventoriaus tvoros, priešais pagrindinius vartus,
abipus tako, stovi kryžius ir paminklas. Kryžius puošnus, aptvertas lentų tvorele,
ir yra panašios stilistikos į Kamajų kryžių, stovintį už šventoriaus.
1889 m. inventoriuje minimi penki Duokiškio klebonijai priklausę trobesiai42:
1) medinis dviejų galų namas, dengtas šiaudais; 2) trys senos medinės grūdų
klėtys, dengtos bendru šiaudų stogu; 3) arklidė ir keturi galvijų tvartai, dengti
bendru šiaudų stogu; 4) daržinė šienui; 5) kluonas su džiovykla. Visi trobesiai seni,
sutrūnijusiomis sienomis; geresnė būklė tik svirno. 1921 m. inventoriuje minima
klebonija, špitolė, penki ūkiniai trobesiai. Klebonija suręsta iš pušies rąstų, ant
mūro pamatų, be rūsio; joje 8 kambariai ir du prieškambariai. Namas bažnyčios
tarnams (špitolė), suręstas iš pušies rąstų, be pamatų; jame yra susirinkimų salė,
du prieškambariai ir du butai. Penki ūkio trobesiai: tvartas, arklidė, kūtė, vežiminė
ir daržinė, dengti vienu šiaudų stogu. Tvartas ir arklidė suręsti iš pušinių rąstų,
ant akmens mūro pamatų. Vežiminė ir daržinė sukaltos iš pušinių lentų. Malkinė
dengta šiaudų stogu. Kamara suręsta iš pušinių sienojų, be pamatų, dengta šiaudais.
Klėtis suręsta iš pušinių rąstų, ant akmeninių pamatų, dengta šiaudais. Ledainė
1921 m. sumūryta iš akmenų, apipilta žeme ir apdėta velėna. 1927 m. Panevėžio
vyskupo ataskaitoje minima, kad klebonija neseniai remontuota. Prie 1932 m. 42 1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
pažymėta, kad remontuojami tvartai ir
Kamajų bažnyčios archyve.
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ruošiamasi špitolės statybai. 1941 m. – remontuoti tvartai ir pastatyta nauja kiaulidė,
uždengta klojimo stogo dalis. 1942 m. – vėl dengiama dalis klojimo, uždengta ir
tvarto stogo dalis. 1958 m. duomenimis, iki nacionalizavimo Duokiškio parapijai
priklausė 9 ha žemės, klebonija – vienaukštė, statyta iš rąstų, ir svirnas – vienaukštis, rąstinis; paruošta medžiaga špitolės statybai.43
Klebonija stovi priešais varpinę, kitoje Bedugnio gatvės pusėje. Ji monumentalaus tūrio, vienaukštė, su mezoninu ir dviem prieangiais. Sienos suręstos iš
sienojų ir apkaltos horizontaliai, aukšti dvišlaičiai stogai dengti šiferiu. Pagrindinis
fasadas simetriškas, su dvišlaičiu uždaru įstiklintu prieangiu ir dvišlaičiu mezoninu.
Prieangio šonuose ir mezonine yra po du plačius stačiakampius langus, apjuostus
apvadais su pratęstomis šoninėmis lentelėmis. Kitų fasadų langai skirtingo pločio.
Klebonija perstatyta; langai buvo siauresni, šešių stiklų, aprėminti apvadais su
tiesiais sandrikais.44
Dabartinė klebonija stovi į šiaurės rytus nuo bažnyčios, pagrindiniu fasadu
atgręžta į Strazdo gatvę. Ji vienaukštė, su mezoninu ir prieangiu. Sienos suręstos
iš sienojų ir apkaltos gulsčiomis lentomis, aukštas dvišlaitis stogas dengtas šiferiu.
Langus juosia siauri apvadai su pailgintais šonais. Pagrindiniame fasade yra vienšlaitis prieangis, o virš jo, mezonine,
įrengtas balkonas. Namo architektūra nesudėtinga, būdinga sodybiniams
namams. Duokiškyje buvo ir špitolė,
stovėjusi už pieninės. Tai buvo medinis,
ištęsto plano, dvigalis trobesys.
Memorialinė K. Šešelgio sodyba.
Tarp Kamajų ir Petrõšiškio, šiaurinėje
kelio pusėje, apie 3 km į šiaurės vakarus nuo Kamajų yra Že¤mių kaimas,
kuriame gimė Kazys Šešelgis (19151998). Sodybos vietą rodo medinis koplytstulpis, pastatytas 2008 m. Dabar čia
stovi du namai ir du ūkiniai pastatai.
Prie mūrinio namo pagrindinio fasado
pritvirtintos dvi plokštės. Viena – su
K. Šešelgio portretiniu reljefu ir įrašu:
„KAZIO ŠEŠELGIO MEMORIALINĖ SODYBA. ŠIOJE SODYBOJE GYVENO, O VĖLIAU
VASARODAVO PROFESORIUS, HAB.
DAKTARAS KAZYS ŠEŠELGIS 1915–1998.“

Antroje plokštėje įrėžta: „ŠIS NAMAS
PASTATYTAS 1931 m., RESTAURUOTAS
2002–2004 m. RESTAURAVO VALENTAS

Koplytstulpis prof. K. Šešelgio memorialinėje

ŠNIOKA IR RIMANTAS STEPUTAITIS. RES-

sodyboje. A. Rupeikos nuotr. 2016 m.

TAURACIJĄ FINANSAVO ALGIMANTAS
ŠEŠELGIS“. Medinis namas vienaukštis,

kampinio plano, apkaltas gulsčiomis

43
44

LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 109, l. 18.
1962 m. klebonijos nuotrauka. Kviklys B. Lietuvos
bažnyčios, Chicago, 1984, t. 4, p. 157.

1133

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

lentomis, o trikampiai skydai ir prieangio skydelis – vertikaliomis lentomis su
nusmailintais galais. Pagrindiniame fasade yra atviras prieangis, paremtas keturiais
stulpeliais; langus ir puapskritį prieangio skydo langelį puošia drožiniai. Namas
statytas sekant tradicinėmis lietuvių etninės architektūros formomis.

Dvarų sodybos
Kamajų valsčiuje būta nemažai dvarų. Be minėtos Kamajų dvaro sodybos,
yra žinomi šie dvarai: Dava¤niškio, Grevíškių, Gùdiškio, Petrõšiškio, Pùrpiškio,
Salÿ, Urbõniškio. Dauguma šių dvarų sodybų pastatų sunyko, kai kuriose yra tik
buvusių pastatų liekanos. Geriausiai išsilaikė ir yra didžiausias – Salų dvaras, į
kurį iš Kamajų miestelio aikštės veda Salų gatvė. Važiuojant į Salas, pirmiausia
pravažiuojami Petrošiškio ir Greviškių dvarai.
Petrošiškio dvaras įkurtas pietinėje kelio Kamajai – Salos pusėje, prie Petrošiškio ežero. XIX a. priklausė grafams Tyzenhauzams, o XX a. pradžioje – Rainoldui
Pšezdzeckiui.45 1925 m. jį su 10 pastatų įsigijo inžinierius Aleksandras Putrimas.
1945 m. dvaras nacionalizuotas ir perduotas Petrošiškio tarybiniam ūkiui.46 Dabar
dvaras priklauso Irmantui Tarvydžiui.
Dvaro teritorijoje stovėjo du gyvenamieji ir penki ūkiniai trobesiai. Dabar
reprezentacinė dalis, kurioje yra du gyvenamieji pastatai, klėtis ir rūsys, yra
atokiau nuo kelio ir aptverta tvora. Tarp tvoros ir kelio stovi trys ūkiniai pastatai (13 pav.). Arčiausiai stovi stačiakampio ištęsto plano tvartas, dengtas aukštu
dvišlaičiu stogu. Jo cokolis sumūrytas iš akmenų, sienos sudarytos iš akmens
mūro stulpų ir tinkuotų plytų sienų; trikampiai skydai apkalti stačiomis lentomis.
Statmenai tvartui stovėjo stačiakampio plano kiaulidė, kurios architektūra buvo
panaši į tvarto. Dabar autentiški liko tik akmens mūro stulpai. Trečiasis ūkinis
statinys – ištęsto plano rūsys – naujas.
Rūmai restauruoti ir skirti reprezentacijai. Jie vienaukščiai, su mezoninu.
Fasadų kampus rėmina piliastrai, pastogę juosia frizas su profiliuotu karnizu.
Pagrindiniame fasade dominuoja dviaukštis rizalitas, užbaigtas trikampiu frontonu;
jame įkomponuotas pusapskritis langelis, apjuostas tinko apvadu su raktu. Rizalito
kampus rėmina didžiojo orderio piliastrai, portalą pabrėžia keturių jonėninių kolonų
portikas, remiantis antrojo aukšto balkoną, aptvertą baliustrų tvorele. Vienaukščius
sparnus skaido stilizuoti piliastrai, nedidelius langus pagyvina raktai, kurie remiasi
į siaurą frizą. Pietų fasade dominuoja dviaukštis mezonino tūris ir pusapskritė
verandos iškyša su viršutine terasa, skaidoma 3/4 jonėninėmis kolonomis, tarp
kurių įkomponuoti langai. Nuo verandos nutiestas takas veda prie ežero. Rūmai
atnaujinti, laikantis buvusių pastato proporcijų, angų dydžių ir jų formų.
Klėtis nauja, su akmens mūro cokoliu, suręsta iš rąstų ir dengta aukštu
dvišlaičiu stogu. Kumetyno vietoje pastatytas naujas namas, kuriame gyvena savininkas su šeima. Namo architektūra eklektinė, su kičo elementais. Pagrindinio
fasado vidurinė dalis su aukštu mezoninu ir portiku imituoja klasicizmo stiliaus
formas, o didelis apskritas langas labiau būdingas bažnyčių architektūrai. Įstiklinta
kampinė fasado plokštuma – šiuolaikinės architektūros elementas; stogas 45 Lietuvos dvarai ir pilys, Kaunas, 2015, p. 82.
suformuotas, imituojant senųjų kaimo 46 Ten pat.
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13 pav.
Petrošiškio dvaro
sodybos situacijos
plano schema.
Sudarė A. Rupeika

Petrošiškio dvaro
rūmų pietų fasadas.
M. Rupeikienės nuotr.
2008 m.
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Greviškių dvaro
tvartas. A. Rupeikos
nuotr. 2016 m.

trobesių čiukurinių stogų konstrukcijas. Už rūmų, kalvelėje, įrengtas nedidelis
rūsys, sumūrytas iš akmenų. Išorėje matyti tik sienos fragmentai ir durys.
Greviškių dvaras buvo įsikūręs tarp Petrošiškio ir Salų, šiaurinėje kelio
pusėje; priklausė Rainoldui Pšezdzeckiui. 1923 m. sudarytas dvaro žemių parceliacijos planas ir Greviškių dvaras buvo paskelbtas Greviškių kaimu.47 Dabar nuo
Petrošiškių – Salų kelio matomas atokiau stovintis išlikęs dvaro sodybos tvartas.
Jis labai ištęsto T raidės plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu.

Salos
Salos yra vakarinėje valsčiaus dalyje. Jos įkurtos Dviragio ežero pusiasalyje
ir yra apie 9 km į vakarus nutolę nuo Kamajų. XVII–XVIII a. dvaras priklausė
Radviloms. 1762–1855 m. Salas valdė Marikonių giminės atstovai.48 Tuo metu ir
buvo sukurtas dvaro pastatų ansamblis. XIX a. pradžioje dvare veikė viena pirmųjų
Lietuvoje muzikos mokykla, įsteigta I. Marikonio, turėjusi orkestrą ir chorą. Nuo
1889 m. Salas valdė R. Tyzenhauzo sesuo M. Pšezdzeckienė; greičiausiai tuomet
buvo rekonstruojami dvaro pastatai.
Nuo 2004 m. Salos tapo tam tikru kultūros židiniu – čia vyksta įvairūs susitikimai ir renginiai bei muzikos festivaliai, o nuo 2005 m. čia kasmet rengiamos
tarptautinės vasaros kalbotyros mokyklos (Academia Grammaticorum Salensis Nona).
Salų dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Dabar ansamblį sudaro 11 pastatų:
rūmai, prievaizdo namas, pirtis – skalbykla, svirnas – ledainė, kalvė, du kumetynai, tvartas, rūsys – sandėlis, bažnyčia, koplyčia ir parkas. Ansamblio pastatai
išsidėstę Dvíragio ežero pietinėje pakrantėje (14 pav.). Pagrindiniai pastatai išdėstyti
į vakarus nuo bažnyčios, stovinčios centrinėje ansamblio dalyje.
Rūmai – svarbiausias ansamblio akcentas, stovi vakarinėje parko dalyje.
1766 m. jie buvo mediniai, su dviem rūsiais. Mūriniai pastatyti greičiausiai po
1806 m. Seniausia – pietinė jų dalis, kurioje yra du XVIII a. pirmosios pusės rūsiai.
XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje rūmai rekonstruoti: pakeista plano struktūra,
pristatytas portikas, fasadai suskaidyti piliastrais. XIX a. antrojoje pusėje rūmai
perstatyti ir įgijo eklektikos bruožų.
Rūmai vieno ir dviejų aukštų, 47 LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 10/132.
su mezoninu ir rūsiais. Jie statyti iš 48 KTU ASI, b. 22, Istoriniai tyrimai, Salos, buv.
dvaro pastatų ansamblis ir parkas; Baliulis A.,
plytų, tinkuoti, perdangos medinės ir
Miškinis A. Kamajai, Lietuvos TSR urbanistikos...
p. 84.
gelžbetonio; stogai dengti skarda. Planas
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14 pav. Salų dvaro
sodybos situacijos
plano schema. Sudarė
A. Rupeika

15 a pav. Salų
dvaro rūmų I aukšto
planas. Braižė
A. Rupeika

15 b pav. Salų dvaro
rūmų pagrindinis
fasadas. Braižė
A. Rupeika

15 c pav. Salų dvaro
rūmų pietų fasadas.
Braižė A. Rupeika
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netaisyklingas, asimetriškas; vakarų pusėje suplanavimas dvipusis – koridorinis,
o rytinėje dalyje – patalpos pereinamos, sujungtos anfiladiškai (15 a pav.). Vidurinėje dalyje, pietų pusėje, yra didžioji salė, prie kurios įrengta terasa, atgręžta į ežerą. Rytų sparne įrengta rotonda ir koplyčia; yra pereinamos patalpos.
Pagrindinis fasadas su monumentaliu šešių dorėninių kolonų portiku, laikančiu
platų antablementą, vainikuotą trikampiu frontonu; frizas sudalytas triglifais ir
metopomis, dekoruotomis rozetėmis (15 b pav.). Vidurinės dalies pirmojo aukšto
angos užbaigtos pusapskritėmis sąramomis; vienaukščių sparnų plokštumas skaido
dorėninio orderio piliastrai ir stačiakampiai langai, aprėminti profiliuotais apvadais.
Pastogę juosia platus profiliuotas karnizas. Kiti fasadai eklektiški, pakeisti vėlesnių
rekonstrukcijų metu. Ypatinga formų įvairove pasižymi atgręžtas į ežerą (pietų)
fasadas, kuriame dėl reljefo paaukštėjimo atsiranda cokolinis aukštas (15 c pav.).
Interjeruose esama vertingų klasicizmo bei istorizmo laikotarpio sienų ir lubų
skliautų tapybos fragmentų: frizų juostos, patalpas juosiantys karnizai ir medinės
interjero detalės – durys, apvadai, arkinės angos, inkrustuoto parketo liekanos.
Didžiojoje salėje esama tapybos fragmentų, kuriuose vyrauja karo tematika. Rotonda
apjuosta ovalu išdėstytomis aštuoniomis jonėninio orderio kolonomis, kurias
jungia platus architravas, dekoruotas
lipdiniais ir vainikuotas sferiniu skliautu. Nesudėtingų tapybos fragmentų –
ornamentinių frizų bei karnizų yra ir
kitose patalpose. Rūmai – monumentalaus tūrio pastatas, pasižymintis formų
ir detalių įvairove, su klasicistiniu pagrindiniu fasadu ir istorizmo laikotarpio
priestatais; interjere susipina vertingi
klasicizmo epochos bei istorizmo laikotarpio tapybos fragmentai ir būdingos 16 pav. Salų dvaro prievaizdo namo planas.
neogotikai formos bei detalės.
Braižė A. Rupeika
Prievaizdo namas stovi atokiau
nuo kitų pastatų, prie kelio. Statytas
greičiausiai XVIII a. gale ar po 1806 m.
Jis vienaukštis, su aukšta pastoge,
dengtas keturšlaičiu stogu. Pamatai ir
kampai sumūryti iš akmenų, sienos
nedegto molio plytų, tinkuotos. Planas lygiagretainio formos, su kaminu
centre, apie kurį išdėstytos pereinamos
patalpos (16 pav.). Fasadai nesudėtingos kompozicijos, su kampinėmis
akmens mūro mentėmis ir lygiomis
sienų plokštumomis, langai aprėminti
17 pav. Salų dvaro svirno – ledainės planas.
Braižė A. Rupeika
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Salų dvaro svirnas –
ledainė.
M. Rupeikienės nuotr.
2011 m.

lygiais apvadais. Namas primityvių, tradicinės architektūros formų, tik išsiskiria
neįprasta plano forma.
Svirnas – ledainė stovi į šiaurvakarius nuo rūmų. Pastatytas po 1806 m.
Svirnas medinis, vienaukštis, su paaukštintu akmens mūro cokoliu ir pastoge,
dengtas dvišlaičiu stogu. Planas stačiakampis, su išoriniais laiptais rytų pusėje
ir prie jų esančia priemene. Pastatas nesudėtingų monumentalių formų, darnių
proporcijų (17 pav.).
Pirtis – skalbykla stovi ežero pakrantėje, į pietvakarius nuo rūmų. Statyta
po 1806 m., dengta pusvalminiu stogu. Vienoje plano pusėje buvo pirtis, o kitoje – skalbykla ir stalių dirbtuvė (18 pav.). Fasadai nesudėtingos kompozicijos,
su kampinėmis (išskyrus rytų) akmens mūro mentėmis ir tinkuotomis sienomis.
Pastato architektūra nesudėtinga ir kinta atitinkamai pagal savininkų kaitą.
Kalvė stovi į pietvakarius nuo rūmų, prie ežero. Manoma, kad tai seniausias dvaro sodybos pastatas, statytas XVIII a. pabaigoje ar XIX a. pradžioje.
Pastatas vienaukštis, nedidelio tūrio, su pastoge. Cokolis akmens, aukštėjantis
pietų pusėn, sienos plytų, tinkuotos, stogas dvišlaitis. Planas artimas kvadratui,
patalpos pereinamos, išdėstytos dviem eilėmis. Kalvė be stiliaus bruožų, praradusi
autentišką architektūrą; ji be kampinių akmens mūro menčių, būdingų ūkiniams
dvaro pastatams.
Kumetynas I (mažasis) stovi ūkinėje dvaro sodybos zonoje, į vakarus
nuo rūmų, ant ežero kranto. Statytas
po 1808 m. Jis monumentalaus tūrio,
dengtas aukštu pusvalminiu stogu. Cokolis ir kampai sumūryti iš akmenų,
sienos plytų, tinkuotos. Planas – ištęstas
stačiakampis. Pastatas praradęs autentiškumą, jo architektūrą gadina naujai
iškirstos angos ir skirtingi langai.
Kumetynas II (didysis) pastatytas 18 pav. Salų dvaro pirties – skalbyklos
į šiaurės vakarus nuo rūmų ir nuo planas. Braižė A. Rupeika
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19 pav.
a – Salų dvaro didžiojo kumetyno planas.
Braižė A. Rupeika
b – Salų dvaro didžiojo kumetyno
pagrindinis fasadas. Braižė A Rupeika

a

b
Salų dvaro didysis
kumetynas.
M. Rupeikienės
nuotr. 2011 m.

pirmojo kumetyno, vakarinėje sodybos pusėje. Statytas po 1808 m. Jis vienaukštis,
su pastoge ir nedideliu rūsiu. Cokolis ir pastato kampai akmens mūro, sienos
plytų, tinkuotos; stogas labai aukštas, dvišlaitis. Planas kampinis (19 a pav.).
Pagrindinis fasadas simetriškas, su viduriniu rizalitu, akcentuotu didžiojo orderio
portiku, vainikuotu trikampiu frontonu, kurį laiko dvi kolonos, o kampus rėmina
akmens mūro stulpai (19 b pav.). Pastato eksterjere susipina tradicinei architektūrai būdingi bruožai su klasicizmo stiliaus elementais. Jo išorėje išliko nemažai
autentiškų elementų. Architektūrą menkina užtinkuotos akmens mūro plokštumos.
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Salų dvaro didžiojo
kumetyno fasado
fragmentas.
M. Rupeikienės nuotr.
2016 m.

Salų dvaro tvarto
fasado fragmentai.
A. Rupeikos nuotr.
2016 m.

Tvartas stovi ūkinės zonos vakariniame pakraštyje, prie gatvės, šalia didžiojo
kumetyno. Statytas po 1808 m. Pamatai akmens mūro, sienos mišrių konstrukcijų:
raudonų ir nedegtų molio plytų, tinkuotos, su netinkuotais akmens mūro intarpais
ir rąstinės. Planas sudarytas iš keturių korpusų, supančių erdvų, stačiakampį diendaržį. Sienas ritmiškai skaido akmens mūro stulpai, tarp kurių išdėstyti nedideli
stačiakampiai langeliai. Skiriasi vakarų fasado architektūra: dominuoja šoniniai aklini
akmens mūro rizalitai, kurių išoriniai kampai užbaigti 3/4 apskritais stulpais, o
vidurinė dalis užbaigta laiptuotu skydu. Tvartas pasižymėjo itin monumentaliu
tūriu ir originalia architektūra.
Rūsys – sandėlis stovi į pietryčius nuo rūmų. Statytas po 1806 m. Liko tik
jo griuvėsiai.
Bažnyčios statinių kompleksas, įkurtas tarp Kaštonų ir Parko gatvių – svarbus Salų
dvaro urbanistinis komponentas, užimantis vidurinę sodybos teritorijos dalį (20 pav.).
Šv. Kryžiaus bažnyčia, apjuosta šventoriumi, pastatyta 1887–1888 m. grafienės Marijos Pšezdzeckos rūpesčiu pagal austrų
architekto Georgo Vernerio (Werner) 49 Duomenys iš Salų bažnyčios archyvo.
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iš Tirolio projektą.49 Ji stovi vidurinėje
šventoriaus dalyje, pagrindiniu fasadu
atgręžta į šiaurę; yra vienbokštė, trinavė, pseudobazilikinė. Sienos suręstos iš
sienojų ir vertikaliai apkaltos lentomis
su lentjuostėmis, o viršutinis bokšto
tarpsnis – horizontaliai. Stogai dengti
skarda. Planas kryžiaus formos, užbaigtas tiesia apside. Abipus presbiterijos
yra nedidelės, artimos kvadratui, prieangio ir zakristijos patalpos (21 pav.).
Bažnyčios sienų plokštumos lygios, be
vertikalių sąvaržų, tik skaidomos siaura horizontalia trauka, į kurią remiasi
langai ir durų angų viršus. Pagrindinis fasadas simetriškas, su išsikišusiu
trijų tarpsnių bokštu, užbaigtu aukšta
smaile su kryžiumi; šonuose yra po
smulkiai sudalytą smailiaarkį langą.
Bokšto tarpsnius skiria profiliuoti karnizai, o kampus rėmina piliastrai, apatinis
tarpsnis kiek aukštesnis. Simetrijos ašyje 20 pav. Salų bažnyčios statinių ir klebonijos
yra dvivėrės, horizontaliai apkaltos du- trobesių situacijos plano schema. Braižė
rys, paaukštintos smailiaarkiu langu ir A. Rupeika
pridengtos vienšlaičiu stogeliu. Antrojo bokšto tarpsnio ašyje yra apskritas
vargonų choro langas – rožė ir data:
1888, o viršutiniame tarpsnyje – porinės smailiaarkės akustinės angos. Virš
karnizo, bokšto kampuose, kyla liekni
kvadratinio skerspjūvio pinakliai, dengti smailėmis su kryžiais. Šoninių fasadų
sienas skaido smailėjančių arkų langai.
Priekin išsikiša koplyčių tūriai, dengti
aukštais dvišlaičiais stogais. Koplyčių
langai aukštesni ir platesni, o trikam- 21 pav. Salų bažnyčios planas. Sudarė
piame frontone išdėstyti trys siauri ir A. Rupeika
aukšti smailiaarkiai langeliai. Apsidės
fasadas simetriškas, su dviem smailiaarkiais langais ir apskritu langeliu. Virš
apsidės stogo kyla žemas kvadratinio skerspjūvio bokštelis, dengtas keturšlaičiu
stogeliu su kryžiumi.
Interjerą skaido trys poros kryžminio skerspjūvio stulpų, sujungtų segmentinėmis arkomis. Prie pirmo kairiojo stulpo pritvirtinta sakykla su baldakimu.
Lubų skliautai kryžminiai, su profiliuotomis briaunomis, apkalti dviejų krypčių
lentelėmis. Navų sienas skaido piliastrai, į kuriuos remiasi skliautų arkos.
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Salų bažnyčios
statinių kompleksas.
A. Rupeikos nuotr.
2011 m.

Salų bažnyčios
interjeras.
A. Rupeikos nuotr.
2016 m.
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Bažnyčioje yra trys neogotikinių formų altoriai.
Presbiterija atskirta medinių baliustrų tvorele. Vargonų
choras įrengtas virš prienavio ir aptvertas plokščių
baliustrų tvorele; prospektas – neogotikinių formų.
Bažnyčia – istorizmo laikotarpio pastatas, kurio
architektūroje dominuoja neogotikinės formos. Tačiau
fasaduose ir interjere esama ir orderio elementų.
Koplyčia pastatyta rytinėje šventoriaus dalyje,
statmenai bažnyčiai, pagrindiniu fasadu atgręžta į
vakarus. Ji vientiso tūrio, stačiakampio, užbaigto trisiene apside, plano (22 pav.). Koplyčios sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis
su lentjuostėmis. Pagrindiniame fasade yra dvivėrės 22 pav. Salų šventoriaus
durys, apkaltos rombų raštu, o šalia jų – siauresnės koplyčios planas. Sudarė
durys. Fasadą vainikuoja trikampis skydas, kuriame A. Rupeika
įrašyta data – 1781. Virš dvivėrių durų buvęs nedidelis
stačiakampis langelis užkaltas lentomis. Šoniniai fasadai be angų. Apsidės fasado
vidurinė plokštuma aklina, o įžambiose sienose yra po nedidelį, smulkiai sudalytą
langą su segmentine sąrama. Fasadus juosia profiliuotas karnizas. Viduje – viena
patalpa; joje stovėjo altorius. Koplyčia lakoniškų etninės architektūros formų.
Šventorius netaisyklingo šešiakampio plano, aptvertas akmens mūro tvora,
kurioje yra treji vartai; tvora pridengta vienšlaičiais betono stogeliais su nuolydžiu į šventoriaus pusę. Priešais pagrindinį fasadą, šonuose, simetriškai įrengti
dveji vartai, atgręžti į Kaštonų ir Parko gatves. Jie panašūs, vienos angos. Atviras
angas rėmina mūriniai, tinkuoti kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti keturšlaičiais skardos stogeliais, prie stulpų pritvirtinti dvivėriai ažūriniai metalo vartai.
Tretieji siauri varteliai įrengti vakarinėje tvoros kraštinėje, priešais koplyčią. Jų angą
rėmina žemesni nei pagrindinių vartų, tinkuoti mūro
stulpai. Šventoriaus priekinėje dalyje, prie bažnyčios
pagrindinio fasado šonų, stovi kryžius ir paminklas.
Kryžius pastatytas 1987 m. krikščionybės 600 metų
jubiliejaus proga.
Klebonijos trobesiai. 1958 m. duomenimis, iki nacionalizavimo Salų parapijai priklausė 8 ha žemės ir
klebonija. Ji buvo vienaukštė, statyta iš rąstų.50 Dabar
yra du klebonijų pastatai. Senoji (didžioji) klebonija
statyta tarpukariu, kiek atokiau nuo Parko gatvės. Ji
su trimis prieangiais, vienaukštė, su pastoge, dengta
dvišlaičiu skardos stogu. Cokolis sumūrytas iš akmenų ir plytų, sienos suręstos iš sienojų ir horizontaliai
apkaltos lentomis. Pagrindinis fasadas simetriškas, su
dvišlaičiu, sienos aukščio, įstiklintu prieangiu. Fasa- 23 pav. Salų klebonijos
do šonuose yra po tris plačius langus; jie su tiesiais langas. Braižė A. Rupeika
sandrikais ir riestinėmis apatinėmis
prikaltėmis. Šoninis kiemo fasadas su 50 LCVA, f. R-181, ap.1, b. 109, l. 18.
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Salų mažoji klebonija.
A. Rupeikos nuotr.
2011 m.

Salų dvaro parko alėja. M. Rupeikienės nuotr. 2016 m.

dviem vienšlaičiais uždarais prieangiais. Pastogę juosia siauras karnizas. Klebonija
tradicinės, būdingos provincijos miesteliams, architektūros.
Dabartinė klebonija stovi priešais bažnyčią, kitoje Kaštonų gatvės pusėje. Statyta apie 1950 m. Namas nedidelio tūrio, vienaukštis, su pastoge, dengtas aukštu
dvišlaičiu stogu. Cokolis akmens mūro, sienos rąstinės, apkaltos horizontaliai.
Pagrindinis pietų fasadas simetriškas, su dvišlaičiu prieangiu; durys dvivėrės,
įsprūdinės. Fasado šonuose yra po du nedidelius stačiakampius langus, apjuostus
originaliais apvadais: jų šoninių lentų galai užapvalinti, o viršutinės prikaltės –
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trikampių sand
rikų imitacija (23 pav.). Namas pasižymi darniomis proporcijomis,
originaliu langų dekoru.
Parkas išsidėstęs rytinėje pusiasalio dalyje, pagal pietinį ežero krantą, tęsiasi nuo rūmų rytų pusėn ir užima apie 7 ha plotą. Manoma, kad jis įkurtas
ne vėliau kaip XVII a. Parkas mišraus suplanavimo – vyrauja geometrinė plano
struktūra ir peizažinis apželdinimas. Kompozicijos centras akcentuotas elipsės
formos parteriu, įrengtu priešais rūmus ir apsodintu gėlėmis. Čia susikerta ir
pagrindinės parko ašys: skersinė, vedanti trumpąja rūmų ašimi link ežero, ir
išilginė – pagrindinė alėja, lygiagreti ežerui. Vyrauja vietinių medžių rūšys. Mišraus planavimo Salų parkui savitumo teikia banguotas reljefas, ežero pakrantė
ir milžiniškos pilkosios tuopos.
Salų dvaro ansamblis sukurtas vėlyvojo klasicizmo laikotarpiu ir pasižymi
šiam stiliui nebūdinga laisva pastatų išdėstymo kompozicija, kurią, matyt, nulėmė gamtinės sąlygos – vingiuota ežero pakrantė ir nelygus reljefas. Pagalbiniai
ansamblio pastatai pasižymi tradicinei etninei architektūrai būdingais bruožais.

* * *
Apibendrinant, galima teigti, kad Kamajų apylinkėse yra vertingų urbanistikos ir architektūros paveldo objektų. Svarbiausi – Kamajų miestelis su saugotina
centrinės aikštės aplinka, istoriniais prie jos stovinčiais pastatais ir bažnyčios statinių kompleksu, Salų dvaro pastatų ansamblis su bažnyčios statinių kompleksu,
Petrošiškio dvaro rūmai, Duokiškio sakralinių statinių kompleksas.
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Kalvių kaimas (ūlyčia)
XX amžiaus pradžioje
Algimantas Vilys

Kalvių kaimas tuo metu priklausė Vilkmergės (Ukmergės)
apskričiai (pavietui), Alotų valsčiui (gminai).
Dauguma Kãlvių kaimo valstiečių pirkių, statytų dar
baudžiavos (panščiznos) laikais, buvo nedidelės, kartais su
dviem galais, dūminės, retai kur su kaminu, su plūktine
molio krosnimi ir plūktine asla. Pasitaikydavo, kad turinčių
ketvirtadalį valako (ketvirtinių), rečiau turinčių pusę valako
(pusininkų) trobų sienos būdavo pintos iš žabų ir apkrėstos molio bei šiaudų skiediniu. Visos pirkios buvo dengtos
šiaudais. Retai pas ką pasitaikydavo medinės grindys, ten
gyventi būdavo geriau, švariau, žiemą būdavo galima po
trobą basam vaikščioti. Valstiečio pirkia dažniausiai turėdavo
du nedidelius, neatsidarančius keturkampius langus. Vienas
langas būdavo į kaimo gatvės pusę, o kitas į kiemą, tiesiai
į klėties duris. Klėties durys būdavo dažomos šviesiai, kad
naktį būtų galima matyti.
Pirkioje prie langų stovėdavo stalas, o palei stalą, palangėmis, du ilgi suolai, vadinami zuslanais. Prie kitų sienų,
nuo krosnies pusės, būdavo sumeistrauti gultai, iškloti kūlio
ar paprastais šiaudais. Čia žmonės miegodavo, gimdavo ir
mirdavo. Viršum gultų, palubėje, kabojo kartis, vadinama
vesielu arba virdela, kasdieniniams drabužiams pasverti. Kita
kartis, vadinama linge, vienu galu pritvirtinta palubėje, buvo
skirta supti ant virvių pakabintam lopšiui. Geresni drabužiai,
audeklai buvo laikomi kuparuose, skryniose arba kubiluose. Tiesa, žmonės mėgdavo miegoti klėtyse, kamarose, ten
buvo laikomos maisto atsargos, stovėdavo rankinės girnos
grūdams malti.
Ne visi valstiečiai kluonuose turėjo jaujas javams ir
linams džiovinti. Tekdavo linus džiovinti troboje ir ten pat
mintuvais minti. Specialūs velenai linams minti atsirado
gerokai vėliau. Kai kas troboje net laikydavo paršelius iki
puskiaulių. O per šalčius daugelio trobose būdavo avys su
ėriukais ar veršiukas. Įprasta buvo pamazgas, jei jų būdavo
nedaug, pilti tiesiog aslon. Žiemą aslos nelygumuose kartais
užšalęs vanduo, įvairių kvapų šutas, retai valomi užšalę
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langai, besipainiojančios po kojomis iš pakrosnio (pečeliaus) išlindusios alkanos
vištos, tam tikroje vietoje ant krosnies (ant pagarės) džiūstančios žalios malkos,
ant krosnies ar šalia jos susispietę seniai ir vaikai – įprastas kaimo gryčios vaizdas. Plūktinės krosnys dažniausiai būdavo suskilusios, todėl reikėjo žiūrėti, kad
krosnyje besiplaikstanti liepsna nepagautų ant pagarės sukrautų malkų. Aukštiniu
reikėjo reguliuoti skylę lubose, kad pirkioje nebūtų per daug dūmų, o jei dūmų
bus per maža, tada pirkia neįšils, bus šalta.
Šeimose gimdavo daug vaikų, o didelis jų mirštamumas visiems atrodė
įprastas dalykas. Difteritas (kaklinės), raupai – dažnos vaikų ligos. Tėvai nelabai
išgalėdavo, o gal ne visada ir norėdavo pasirūpinti vaikų sveikata. Mano tėvas
pasakoja, kad iš dešimties vaikų jie tik trys užaugo. Jis visiškai nesistebi, kad
dėl tokių gyvenimo sąlygų pradėjęs vaikščioti tik ketverių metų. Šulinius, pirtis
retai kas turėdavo. Arčiau gyvenantys naudodavosi kaimyno šuliniu ar pirtimi.
Rudens ar žiemos vakarais į erdvesnę trobą susirinkdavo viešėti kaimynai.
Vyrai sukdavo virves, moterys verpdavo, megzdavo ar plunksnas plėšydavo; žinoma, dainuodavo, pasakodavo įvairias istorijas. Trobai apšviesti degino skaldytas
balanas, įstatytas į stovą, vadinamą diedu. Ant grindų, po degančia balana, stovėdavo geldelė su vandeniu. Prižiūrėti degančią balaną – vaikų ar senių darbas.
Dar apšvietimui naudojo mažas be stiklo lempeles (gazelius) su labai plonu dagčiu
(knatu). Degino aliejų, lajų, žibalą.
Pirkios stovėdavusios taip arti viena kitos, kad neišeidamas iš namų galėjai
iš kaimynų pasiskolinti šaukštelių – juokaudavę vyresnieji. Nieko stebėtino, nes
vaikai dalijosi ne tik tėvų ūkius, bet ir ūlyčioje esančius tėvų žemės sklypelius
(sėdybas). Gal dėl tokio trobų susikimšimo gretimame Male¤šių kaime neatsargiai
elgiantis su ugnimi 1903 m. vasario 19 d. supleškėjo 11 sodybų. Padaryta žala
už 15 250 rublių. Anksčiau, 1898 m. rugpjūčio 16 d., gretimame Mikni¿nų kaime
sudegė 24 sodybos. Žala – 40 000 rublių. Tiesa, čia gaisro priežastis nenurodyta
(Pamiatnaja knyga Kovenskoj guberniji na 1898 i na 1903 god). Pagal to meto priešgaisrinius reikalavimus aplink pastatus būdavo sodinami žilvičiai, liepos. Nors
liepų ūlyčioje buvo daug, bičių retai kas laikė.
Pasitaikydavo, kad valstiečio žemės sklypelis (sėdyba) būdavo vienoje ūlyčios
pusėje, o visi pastatai, išskyrus kluoną, po vienu stogu kitoje pusėje. Kluonai stovėjo atokiau nuo kitų pastatų vienoje eilėje abiejose ūlyčios pusėse. Palei kluonus
praeinantis kelias vadinosi pakluone. Sėdybų kampuose žmonės iškasdavę duobes,
pripildavę medžio anglių, o viršuje supildavę žemės kauburėlius – kapčiukus. Taip
kaimo gyventojai žymėdavo sėdybų ribas.
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Kamajų valsčiaus medžiotojai
Zenonas Žumbakys

Upelių išvagotas, miškais ir miškeliais pasidabinęs Kamajų valsčius. Jame
tyvuliuoja apie dvidešimt ežerų: Dvíragis-Ilgýs, Aukštåkalnų, Bedugnýs, Karõsas,
Li¾nas, Úosintas-Katíšius, Luolýs, Žabålis, Žvírblis ir kiti.
Plukdo savo vandenis upės ir upeliai: Ape¤kė, Antupýs, Kisiìlupis, Lėškupýs,
Mergupýs, Šaltupýs, Šeškupýs, Šetekšnâ, Uosijâ, Vazajâ, Vi¹grius, Žvygupýs.
Didžiausias valsčiaus miškas – Kamajų šilas, kitados 1800 ha, dabar pusiau
sumenkęs, bet išlaikęs savo glėbyje Rudabalio, Milniškių, Nemenių miškelius.
Stipresniam vakariui papūtus suošia mažesni už šilą miškai: Bagusiškio,
Dimitrìliškių, Petrõšiškio, Ramõniškių, Radžioniÿ, Vajasiškio, Vilkìliškio, Vinkšnýnės.
Sunkiau išvardyti mažus miškelius, kai kuriuos visai sumenkusius – Juodelienės
šilą, Kovynių, Kra÷pių, Šilelių, Balos, Varlių balos, Girìlės, Robliÿ, Lºškupio...
Aukštos Aukštakalnio kalvos pakilusios apie 150 m virš jūros lygio, o žemumose durpingos Čýpiškio, Vilkìliškio pelkės. Būtent iš Vilkeliškio pelkių gūdžiais
advento vakarais senieji sodžiaus žmonės girdėdavo šiurpinantį vilkų staugimą.
Laukuose naktimis ūkavo kiškiai, laigė stirnos. Pavasariais miškuose burbuliavo
tetervinai, kvarksėdamos skraidė slankos. Ežeruose ir upeliuose buvo daug ančių.
Miškuose buvo lapių, bet nebuvo šernų, briedžių. Šernai pradėjo rodytis apie
1955 m. 1938 m. žvėrių apskaitos duomenimis, valstybiniuose Rokiškio urėdijos
miškuose nebuvo šernų, elnių, lūšių. Medžiotojų laimikiai – lapės, kiškiai, stirnos,
antys, tetervinai.
Daugiausia žmonių atmintyje užsilikę prisiminimų apie vilkus. Caro laikais,
iki 1914 m. karo, dažnai matydavę vilkus pamiškėse. Vasarą ir rudenį vilkai puldavo ir pjaudavo laukuose gyvulius. Karvės ragais, arkliai kanopomis sugebėdavo
apsiginti, bet jaunikliams buvo riesta. Ypač nukentėdavo avys.
Per adventą žmonės matydavo vilkų gaujas, sakydavo – vilkų vestuvės
(veselijos). XIX a. pabaigoje į Duõkiškį užklydo 13 vilkų gauja. Per veselijas vilkai
labai drąsūs ir pikti. Jei puola žmogų vilkė, tai kartu puola visa gauja. Bėda
būdavo žmogui, gaują sutikusiam. Vilkai užpuldavo per mišką rogėmis važiuojančius žmones.
Vienišius vilkas esti nepavojingas, jei bėga su pakelta uodega. Tada jis esąs
sotus. Jeigu vilko uodega paspausta tarp užpakalinių kojų, toks esąs alkanas ir
visada puola.
Medžiotojus žmonės gerbė už vilkų medžiokles. Rusų valdininkai rengdavo
gaudynes (ablavas). Visi turintieji šautuvus rinkdavosi prie miško, kuriame buvo
vilkų. Kaimo žmonės tapdavo varovais. Jei kaime nudvėsdavo arklys ar karvė,
nuvilkdavo dvėselėną už kluono ir jaujoje laukdavo, kol atbėgs vilkai, ir šaudydavo per jaujos langelį. Kai kurie medžiotojai mokėjo vilkus stūginti. Vilkai
atsiliepdavo į medžiotojo staugimą ir atbėgdavo. Gaudydavo vilkus iškasdami
vilkduobes ant jų pramintų takų.

1149

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Medžiotojai (iš kairės): Juozas Čepukas su Runta, Jonas Pranckūnas, Kazimieras Čepukas su
Mirta, Liudvikas Čepukas. Apie 1950 m. Iš Laimutės Onos Petrulienės (Čepukaitės) albumo

Vilkų ypač padaugėdavo karo metais. Žmonių prisiminimuose taip buvo
per Pirmąjį pasaulinį karą, pasikartojo per Antrąjį. Už vilko sumedžiojimą nuo
1948 m. skirdavo 300 rb premiją.
Apie medžiokles baudžiavos laikais liudija Duokiškio vardo kilmės legenda.
Baudžiauninkas sumanė pamedžioti dvaro laukuose ir nušovė kiškį. Prievaizdas
pagavo baudžiauninką, nuvedė pas poną dvaran. Bet ano nepėsčio būta – sugebėjo kiškį paslėpt. Ilgai plakė budelis lovyje paguldytą baudžiauninką, o ponas
vis kartojo – duok kiškį! Neprisipažino baudžiauninkas, kur paslėpė kiškį, ir
buvo mirtinai užplaktas. Ilgam žmonių atmintyje įsibrėžė šis įvykis ir atsirado
Duokiškio vardas.
Senoliai mena Salÿ dvaro rūmuose buvusį medžioklės trofėjų kambarį.
Greta jo buvęs kortavimo kambarys. Salų dvaras nuo 1762 iki 1855 m. priklausė
Morikoniams, vėliau Reinoldui Tyzenhauzui ir jo seseriai Marijai. Marija ištekėjo
už Pšezdzeckio. Medžiokles mėgęs jų palikuonis Jonas Pšezdzeckis tarpukaryje
atvažiuodavo iš Rokiškio į Kra÷pių kaimą pas Kazimierą Čepuką ir, pernakvojęs
daržinėje ant šieno, rytą išeidavo miškan medžioti tetervinų. Medžiodavo abu
kartu – grafas ir kalvis.
Tiesa, šis kalvis K. Čepukas, kaip medžiotojas, buvo išgarsėjęs Kamajų
apylinkėse. Užaugęs medžiotojo Juozapo Čepuko šeimoje, jau pabandė medžioti
antis vos dvylikos metų sulaukęs. Apie jį vėliau. Grafas visai neišdidus, paprastas
buvęs.
Caro laikais ir tarpukariu Kamajų valsčiuje medžiotojų buvo nedaug. Duokiškyje žinomi medžiotojai – pienininkas Vaitoška, pradinės mokyklos vedėjas
Matas Tylas, Vaine¤kių kaimo ūkininkas Jurgis Vilėniškis. Pastarasis buvęs rusų
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ir japonų karo dalyvis, aktyvus visuomenininkas, turėjo malūną. Pas jį
dažnai medžiot atvažiuodavęs Ragelių
parapijos klebonas. Medžiotoju tapo
Vilėniškio sūnus Povilas. Medžiojo ūkininkai Jonas Paunksnis, Jonas Vėbra,
Petras Puzinkevičius, eigulys Juozapas
Čepukas (1883–1958). Trys Juozapo sūnus – Liudvikas, Juozas ir minėtasis
Kazimieras (1907–1987) irgi pasekė tėvo
pėdomis. Ėmė šautuvą į rankas, kai
tik valiojo pakelti, vaikai dar būdami.
Nepaprastais gebėjimais garsėjo Jonas
Paunksnis – stalius ir kalvis. Vedė jau
įkopęs į penktą dešimtį aštuoniolikmetę
mergužėlę.
Ar jie visi tapo 1921 m. vasario
7 d. įregistruotos Taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos nariais – sunku
pasakyti. Šios draugijos Rokiškio skyriuje 1921 m. tebuvo 53 medžiotojai.
Po penkerių metų – 1926 m. – šioje
draugijoje jau buvo 155 medžiotojai.
Metinis medžioklės liudijimas drau- Medžiotojas Juozas Čepukas su medžiokliniais
gijos nariui kainavo 20 Lt. Medžioti šunimis Pulka ir Runta. 1954 m. Rudžių k.
galėjo ir ne draugijos nariai, bet jiems Iš L. O. Petrulienės (Čepukaitės) albumo
liudijimas kainavo dvigubai daugiau.
Medžioklinio šuns mokestis buvo 5 Lt metams. Jei medžiotojas turėjo daugiau
šunų, už kitus mokestis jau buvo trigubas – 15 Lt už kiekvieną papildomą šunį.
Draugijos nariai turėjo lengvatų nuomoti valstybinius miškus medžioklei. Nario
mokestis – 30 Lt metams.
Taisyklingos medžioklės ir žūklės draugija gyvavo iki 1937 m. balandžio 18 d.
Jos funkcijas perėmė Lietuvos medžioklės draugijų sąjunga. Paskutinis šios draugijos
metinis suvažiavimas įvyko Vilniuje 1940 m. balandžio 21 d. Rokiškio medžioklės
draugijos atstovas buvo J. Dženkaitis. Tų pačių metų liepos 31 d. Lietuvos medžioklės draugijų sąjunga buvo „uždaryta“. Nutarimą pasirašė vidaus reikalų ministro
pavaduotojas Dikčius.
Lietuvą okupavus hitlerinei Vokietijai, leidimus medžioti išduodavo gebitskomisarai. Legalių medžiotojų liko nedaug. Daugelis medžiojo nelegaliai. Per karo
suirutę medžiojamosios faunos sumažėjo. Padaugėjo vilkų ir lapių.
Okupacijos metais pas Kazimierą Čepuką atvažiavo medžioti reichskomisaras iš Rokiškio su palyda. Medžiojo miške prie Va»lių kaimo. Labai nerimavo Kazimieras, baimindamasis raudonųjų partizanų pasalos, nes žinojo, kad
jie šiose apylinkėse kartais lankosi. Sparčiai temo, o vokiečio vis nėra ir nėra.
Galiausiai atėjo šypsodamasis puikiu lapinu nešinas. Atlėgo Kazimierui širdis.
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Pasiprašė reichskomisaras – paskolink
kuriam laikui kalę Mirtą. Paskolino.
Po kiek laiko parvežė vokietis ne tik
Mirtą. Atvežė geros juodos chromo
odos. Mandagus ir geras tas ponas
medžiotojas – reichskomisaras buvęs.
Iš tos chromo odos pasiuvo batsiuvis
(irgi medžiotojas, Čepuko pusbrolis)
puikius batus Kazimierui ir batelius jo
žmonai. Visos Kazimiero medžioklinės
kalės buvo Mirtos. Vėliau, dukros Dalios įkalbėtas, kales jau pavadindavo
Dijankomis (pagal I. Turgenevo Medžiotojo užrašus).
Nepaprastas medžiotojas buvo
K. Čepukas. Augo Medynų eiguvoje,
Rùdžių kaime, eigulio medžiotojo šeimoje. Dvylikametis su tėvo šautuvu
nuėjo per raistą prie dumbliais užėjusio
Luõlio ežeriuko medžioti ančių. Nesulaukusi jo, sutemose visa šeima puolė
ieškoti. Net ir senutė bobutė. Surado
raistu begrįžtantį, gyvą ir sveiką, tik Kazimieras Čepukas medžioja. Apie 1950 m.
be laimikio. Matyt, jau tada suprato Iš Dalios Sviderskienės (Čepukaitės) albumo
taiklaus šūvio svarbą. Išmoko taikliai
šaudyti. Tarnaudamas Kauno artilerijos pulke, karių šaudymo varžybose visuomet
pirmaudavo. Po vienų varžybų buvo kaip nugalėtojas pristatytas prezidentui Antanui Smetonai ir galantiškai pabučiavo ranką S. Smetonienei – pirmajai Lietuvos
damai. Ne tik taiklią akį, bet ir nuo vaikystės treniruotas rankas turėjo. Šaudė
nuo kairiojo peties. Tai retas reiškinys.
Išmokęs kalvio amato, pasistatė namus ir kalvę Kruopių kaimo vienkiemyje.
Ten pergyveno neramius pokario metus, kolektyvizaciją, trėmimus. Kaimiečiai,
praradę savo žemes, iškankinti persekiojimų, šnipinėjimų, įbauginti trėmimų, įkalinimų, mokėsi slėpti savo nuomonę, pažiūras. Ne medžioklė tada rūpėjo. Miškuose
lankytis pavojinga. Kone dešimtmetį po karo miškai buvo kovos tarp partizanų
(laisvės kovotojų) ir stribų laukas. Ilgas būtų žuvusiųjų, ištremtųjų, įkalintųjų,
pasitraukusių į Vakarus sąrašas.
Visoje Rokiškio apskrityje 1948 m. buvo tik 44 medžiotojai. Medžioklės
reikalams tvarkyti 1947 m. buvo įsteigta Medžioklės ūkio valdyba prie Lietuvos TSR
Ministrų tarybos. Rokiškio medžiotojų draugijos pirmininkas – Vladas Bružas.
Rokiškyje atsiranda Valstybinė medžioklės inspekcija. Nuo 1950 m. vietos medžioklės
reikalus pavedama tvarkyti visuomeniniam medžioklės inspektoriui. Kiekvienas
medžiotojas privalo jam pranešti apie sumedžiotus žvėris ir paukščius, apie brakonierius. Inspektorius turėjo visų medžiotojų (vietinių) sąrašą, jų adresus. Kas
buvo inspektoriai Kamajuose, Duokiškyje – sužinoti nepavyko. Sudaryti kolūkiai
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Prie medžiotojo Petro Kvedaro karsto (iš kairės): Algis Repšys, Bronius Tebeliškis, Linas Reinys,
Vytautas Dabrega, Leonas Styra. 1984 07 02. Iš Elenos Valentienės albumo

(kolchozai) – Lenino keliu, Už taiką, Artojas, Duokiškis ir Salų tarybinis ūkis. Šio ūkio
vyr. buhalteris Jonas Dubauskas – visuomeninis inspektorius.
Būrėsi, formavosi nauja pokarinė medžiotojų karta, akylai visažinės KGB
stebima, komunistų partijos valdoma, valstybinės medžioklės inspekcijos kontroliuojama.
Salose medžiotojais tampa kolūkiečiai Petras Kvedaras, Bronius Tebeliškis,
kalvis Petras Šešelgis, vairuotojas Vidas Balaišis, veterinarijos sanitaras Vytautas
Dabrega, Linas Reinys, agronomas Povilas Motuzas. Juos kontroliavo visuomeninis
inspektorius J. Dubauskas, vėliau tapęs būrelio vadovu. Salų medžiotojai medžiodavo
laukuose kiškius, lapes, paežerėse antis. Retsykiais medžiodavo Salågirio miške.
Suformavus Salagirio būrelį, tapo jo nariais. Kurį laiką šiam būreliui vadovavo
P. Motuzas, be minėtų medžiotojų, dar medžiojo Salų tarybinio ūkio-technikumo
dėstytojas Antanas Keraitis.
Kamajų apylinkių kaimuose, be minėtų trijų brolių Čepukų, medžiojo J. Kirlys, J. Puzinkevičius, J. Narbutas, J. Mikalauskas (iš Roblių), Ališauskai (tėvas ir
sūnus), broliai Mažeikos, Br. Dominauskas, Pažūsis.
Medžiodavo pavieniui ir grupelėmis kiškius, lapes, antis, tetervinus, slankas.
Paukščius medžioti ypač mėgo Kazimieras Čepukas. Dukra Dalia atsiminimuose rašo:
„Rugpjūčio gale prasidėjus ančių medžioklės sezonui, Tėvelis dažnai traukdavo Varlių
kaimo link per Balos mišką prie dumblotojo Luolio ežero. Dar prie Žabålio ežeriuko,
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Vytautas Dabrega medžioja. Iš Janinos
Dabregienės albumo
Eigulys ir medžiotojas Matas Mikėnas. Apie
1970 m. Iš Genės Mikėnaitės albumo

esančio Varlių kaimo miške. Ten suskrisdavo
daug ančių. Medžioti eidavo anksti rytą arba
vakarop. Ten rinkdavosi ir daugiau medžiotojų – Liudvikas Čepukas, Bronius Dominauskas
ir kiti. Aiškiai girdėdavosi šūviai. Pavieniai ir
keli iš karto. Jau žinodavau, kad atskrido ančių.
Nušautos antys dažnai nukrisdavo ežerėlio viduryje. Tėvelis turėjo meldynuose pasidėjęs mažą luotelį – „lovį“ (taip jį vadindavo)
ir ilgą kartį. Stodavo į tą išskobtą lovį, imdavo
į rankas kartį ir stumdavosi dumbloto Luolio
vidurin prie plūduriuojančių negyvų ančių.
Taip jas susirinkdavo. „Jei lovys pakryptų,
iškrisčiau, tai niekas manęs nebesurastų“, – Medžiotojas Sigitas Markevičius su
sakydavo Tėvelis. Labai jaudindavomės su Lietuvos skaliku Boniu. Apie 1980 m.
mamyte, kol sulaukdavom Tėvelio, grįžtančio Iš S. Markevičiaus albumo
nuo Luolio ežero. Tai būdavo po pavojingos
medžioklės. Ateina, o ant medžioklinio diržo-šovininės žemyn galvomis tabaluoja 3–4 antys
ar gražiaspalviai ilgakakliai antinai. Tėvelis mėgo paukščių medžiokles.
Ankstų pavasarį temstant, kai imdavo traukti slankos, dažnai vesdavosi ir mane –
paauglę. Aš prie pagalio prisirišdavau virvutę, kad galėčiau užsimesti ant peties, imituoti
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šautuvą. Slankų laukdavom miško laukymėse – netoli namų esančiame miškelyje arba
Dimitreliškio miške. Iš tolo išgirsdavom slankos balsą: „Kvaar, kvorr, čik čik.“ Tėvelis
akylai žvelgdavo aukštyn. Greitai skrisdavo ilgasnapis mažas paukštelis. Šūvis. Slanka
krisdavo žemyn. Jau į mišką. Aš greitai bėgdavau ir tarp medžių beveik tamsoje surasdavau tamsiai rusvą ilgu ilgu snapu mažą paukštuką. Tėvelis pagirdavo už greitą orientaciją. Parsinešdavom ir po dvi slankas. Rytą mama išvirdavo kruopų sriuboje. Eidavom
su Tėveliu ir tetervinų saugoti. Pavasarį, kai jie tuokdamiesi burbuliuodavo: „Čiaušš....
Parduosiu kailinius, pirksiu pačią, parduosiu kailinius, pirksiu pačią.“
Iš anksto Tėvelis turėdavo pamiškėse – senelio Juozapo Čepuko laukų gale ar prie
Kovynių miško – padaręs iš eglišakių slėptuves (būdas). Susėsdavom būdoje abu. Aš
kartais besėdėdama užmigdavau. Tėvelis mokėjo šaukti teterviną: „Čiušš čiaušš... čiaušš...“
Ir klausydavo. Kartais paukštis atsiliepdavo – „Čiaušš...“ Kartais atskrisdavo prie būdos.
Tada šūvis! Ir tetervinas mūsų.
Dažnai ir neatskrisdavo. Tada eidavom tamsoje namo. Aš, iš miego pažadinta,
sušalusi nuo pavasario miglos, kucendavau šalia plačiapečio Tėvelio. Iš medžioklės „tetervinų saugoti“ rytais eidavo vienas, manęs neimdavo.
Laukuose medžiojant kiškius, kartais veždavau Tėvelį – vadeliodavau arklį. Abu
sėdėdavome rogėse. Tėvelis dairydavosi gulinčio kiškio. Aš nieko nematydavau, o jis pamatydavo ir nušaudavo. Kartą nuo šūvio labai pasibaidė arklys. Ėmė nešte nešti roges.
Vos abu neiškritom. Panešė kokius tris kilometrus ir parnešė į kiemą namo, ir tik tada
sustojo. Buvom gerokai išsigandę – galėjom iškristi, susižeisti. Aš tebespaudžiau rankose
vadeles, o jis – šautuvą. „Pamedžiojom.“
Tėvelis medžioklei pasiruošdavo iš vakaro. Gerai palakindavo šunį. Mamytė įdėdavo
užkandžio – duonos, lašinių, kumpio ar dešros. Pasiruošdavo drabužius, batus, kuprinę.
Keldavosi anksti, apie ketvirtą valandą. Ilgai rengdavosi ir laukdavo draugų medžiotojų.
Dažniausiai iš gretimo Robliÿ kaimo užeidavo J. Mikalauskas. Tada imdavo už pavadžio
šunį ir išeidavo. Žiemą grįždavo vėlai vakare sušalęs, pavargęs. Pėsčiomis apeidavo kokius
40 kilometrų snieguotais laukais ir miškais. Kuprinėje parnešdavo 2–3 kiškius ar lapę.
Petį sverdavo šautuvas. Šuns kojos būdavo apledėjusios, net kruvinos, tad jo nebevesdavo
laukan. Leisdavo miegot virtuvės kampe. Žiemą kamaroje žemyn galvomis vis kabodavo
sušalę 4–5 kiškiai. Vasarą parnešdavo laukinių ančių. Namuose duonos galėdavo pritrūkti, bet mėsos – niekada. Kiškį dažnai padovanodavo ir kaimynams. Namuose ant sienos
kabodavo 6–7 lapių kailiai. Supirkimo punkte mažai mokėjo už kailį. Po 6–7 rb. Iš medžioklės pelno nebuvo. Viską nugalėdavo medžioklės azartas. Matyt, medžiotoju gimstama.
Trūko šratų. Tėvelis, pasikvietęs mane į pagalbą, darydavo juos pats. Alavą supjaustydavo juostelėmis, po to keturkampiais gabaliukais. Tada pildavo juos į keturkampę
skardinę blėkutę (kurioje kepa bandeles) ir su apvalia keptuve be koto, paėmęs ją už
kraštų, sukamaisiais judesiais trindavo. Aš Tėvelį pavaduodavau. Išeidavo puikiausi šratai.
Tėvelis sakydavo: „Dabar provysim patronus.“ Imdavo nuo pečiaus mūro specialią medinę
dėžutę, kurioje sudėti „provijimui“ reikalingi reikmenys: odiniam maišiuke – šratai, kaulo
rage – parakas, kapsulės, iš veltinio iškirsti apvalūs kamščiai ir t. t. Viską išdėstydavo
ant suolo, pats atsisėsdavo ant kėdės ir labai atidžiai užtaisydavo kiekvieną patroną. Su
mierele atseikėdamas. Atsakingas momentas – kapsulės įkalimas. Bet nelaimių nėra buvę.
Užtaisytus šovinius sukišdavo į šovinyną, kitus saugiai padėdavo. Dėžutę vėl uždėdavo
ant pečiaus mūro, kad būtų sausoje vietoje, nesudrėktų.
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Kazimieras
Čepukas su dukra
Dalia. Kraupių k.
1962 m.
Iš D. Sviderskienės
(Čepukaitės) albumo

Susirinkę prie kalvės Br. Dominauskas, J. Mikalauskas, L. Čepukas ir Tėvelis
mėgdavo šaudyti į taikinį arba į aukštyn metamą kepurę. Taikinį kabindavo ant kalvės
sienos. Šūvis – ir aš, paauglė, bėgu žiūrėti, kaip pataikyta. Tėvelis šaudė taikliausiai. Po
jo šūvio kepurė pasipildavo draiskanomis. Į taikinį mokė šaudyt ir mane. <...>
Tėvelis daug kalbėdavo apie medžiokles. Tai buvo bene pagrindinė jo kalbų tema.
Kai įsigalėjo sovietiniai nomenklatūrininkai, Tėvelis tiesiog niršo ant jų už nežmonišką
medžioklės stilių. Jie pasiskirstė geriausius Lietuvos medžioklės plotus tarp savęs, ten
pristatė prašmatnių medžioklės namelių su sargais, pasiimdavo pulkus varovų, geriausiose
vietose pastatė saugojimo (tykojimo) bokštelius. Išrinktieji! Paprastų žmonių medžiotojų
neįsileisdavo. Kalbėdavo apie juos su didele panieka, prisimindamas tikrus dorus, inteligentiškus medžiotojus, su kuriais teko medžioti tarpukariu ir net vokiečių laikais. „Dar
tokių „svoločių“ nebuvo“,– sakydavo. Šiaip buvo apolitiškas, demokratinių pažiūrų žmogus.
Į politiką nesikišo, tačiau kas gera, kas bloga – gerai suprato.“
1963–1965 metais Lietuvoje kūrėsi medžiotojų būreliai. Salų medžiotojai tapo
Salagirio nariais. Energetike atsirado grupelė medžiotojų iš Vilniaus, Rokiškio. Šio
būrelio vadovais buvo: Antanas Slesariūnas, Antanas Čepas, Adomas Nauckūnas
(Lenino keliu kolūkio pirmininkas), P. Mikalkevičius. Susidarius būreliams ir paskyrus jiems konkrečius medžioklės plotus, ėmė gausėti žvėrių. Tam turėjo įtakos
respublikoje galiojantys apribojimai. Stirninus pagal licencijas medžioti pradėta
1952 m. Licencijos šernams atsirado nuo 1956 m. Be to, nuo 1957 m. uždraustos
pavienių medžiotojų medžioklės laukuose ir krūmuose. Mažiausia grupelė turėjo
būti trys medžiotojai. Planinės medžioklės tik sekmadieniais. Jose ne daugiau kaip
15 medžiotojų ir 20 varovų. Planinės medžioklės tik pagal iš anksto sudarytą
grafiką ir užsiregistravus pas artimiausią girininką ar eigulį. Nuo 1959 m. įvesta
visuotinė sumedžiotų žvėrių ir paukščių apskaita. Nuo šeštojo dešimtmečio medžiotojai įpareigoti medžioti varnas, šarkas, kranklius, vanagus, valkataujančius
šunis, kates. Kiekvienam medžiotojui per metus reikėdavo surinkti ne mažiau
kaip 20 balų už jų sumedžiojimą. Šuo – 3 balai, vištvanagis – 10 balų, kranklys –
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5 balai. Įrodymui medžiotojas į Rokiškio draugiją turėjo pristatyti nupjautą šuns
ar katės dešinę ausį, o paukščio – dešinę koją. Paruošų organizacijoms reikėjo
pristatyti visų sumedžiotų kiškių ir lapių kailius. Nuo 1962 m. pradėta medžioti
briedžius. Visi sumedžioti briedžiai – eksportui, o medžiotojui likdavo tik kepenys
ir briedžio galva. Priedo – 25 rb už taiklų šūvį į briedžio galvą, kaklą.
„Dažnai briedžio galvą parsinešdavo Tėvelis,– rašo D. Čepukaitė. – Mamytė privirdavo
tiek šaltienos, kad pavaišindavo viso kaimo žmones.“
Nuo 1972 m. leista medžioti pagal licencijas elnius. Visus tik eksportui. Už
žvėrieną (eksportinę) būreliams buvo mokama. Už paruoštą 1 kg I kategorijos
žvėrienos medžiotojų būrelis gaudavo: briediena – 0,60 rb, stirniena – 0,80 rb,
šerniena – 0,85 rb, elniena – 0,90 rb. Taiklūs šūviai buvo apmokami taip: stirna –
10 rb, elnias – 15 rb, šernas – 15 rb. Briedis – jau minėta – 25 rb. Nuo 1970 m.
10 proc. briedžių leista pasidalinti medžiotojams. Šernų – pusė eksportui. Medžiotojai
įsigudrino neįrašyti į medžioklės lapą visų sumedžiotų žvėrių, nepildyti licencijų,
nors tai grėsdavo dideliais nemalonumais: baudos, medžioklės bilieto atėmimas,
vieša kritika spaudoje ar per radijo laidą Gamta – visų namai. Šios humoru paskanintos Antano Grigelio rengiamos radijo laidos baimindavosi bene labiausiai.
Būreliuose vyravo tikra vyriška draugystė, kurią vaizdžiai apibūdina medžiotojo dukra D. Čepukaitė:
„Minėdavo Tėvelis savojo medžiotojų būrelio draugus – tėvą ir sūnus Ališauskus, brolius
Mažeikas, Mikalauską, Pažūsį, Slesariūną. Visus mylėjo kaip artimus žmones. Ir jie jį
gerbė. Atvažiuodavo į Kraupiùs pas Tėvelį į svečius – slankų, tetervinų pamedžioti. Po
to burnelę išlenkdavo, padainuodavo. Tėvelis pagrodavo „peterburgska“ armonika. Kai
1983 m. rudenį persikėlė gyventi į Rokiškį, sirgo, nebemedžiojo, tai draugai po medžioklių
užeidavo, atnešdavo žvėrienos, pasikalbėdavo. Taip iki Tėvelio mirties 1987 m. birželio 20 d.
Tėvelis vykdydavo visas medžiotojo priedermes: vasarą ruošdavo šieną, rišdavo
beržines šluotas – tai žiemos pašaras žvėrių maitinimui. Pamiškėse padarydavo ėdžias.
Žiemą pašarą išvežiodavo, stebėdavo, kad ėdžios nebūtų tuščios. Tai darydavo apie Kra÷pių
kaimą esančiuose miškuose.
Visada su rajono medžioklės įstaiga atsiskaitydavo: nušaudavo atitinkamą skaičių
varnų ir šarkų, valkataujančių šunų ir kačių. Niekad nebrakonieriavo. Labai nekęsdavo brakonierių, visokių žabangų žvėrims statytojų. Apie juos atsiliepdavo su panieka.
Prenumeruodavo žurnalus „Mūsų girios“, „Mūsų gamta“. Domėdavosi visos Lietuvos
medžiotojų reikalais, gamta. Nuspėdavo orus geriau negu profesionalūs tų laikų meteorologai. Daugiausia laiko praleisdavo lauke. Gryčion ateidavo tik pavalgyti ir miegoti. Buvo
tikras gamtos žmogus, gamtos mylėtojas ir žinovas. Medžiojo jis ne dėl naudos. Jis buvo
medžiotojas iš prigimties, iš pašaukimo. Tikru medžiotoju gimstama. Senatvėje sakydavo:
„Jei kas dabar paleistų visus mano gyvenime nušautus žvėris ir paukščius, tai būtų
neaprėpiamas pulkas.“ Šautuvus turėjo gerus – dvivamzdžius: Tulos ar Iževsko gamybos,
dažniausiai 16-tojo kalibro. Turėjo ir su gaidukais, ir be jų. Buvo nagingas. Kartą pasidarė labai gražią šautuvo buožę – nudažė, nupoliravo. Šautuvus labai prižiūrėjo. Nuolat
valė, tepė, blizgino. Iš pradžių jo šautuvas kabojo ant sienos, vėliau – užrakintame seife.“
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Baigdama savo prisiminimus Dalia teigia:
„Piešdama savo tėvelio Kazimiero Čepuko
(1907–1987) medžiotojo paveikslą ir jo
medžioklės ypatumus, teigiu, kad čia atsispindi visų kamajiškių medžiotojų būdo
ir medžioklės bruožai.“
Reikia su tuo sutikti. Nors būtina papildyti. Nesvetimas medžiotojams
humoro jausmas. Pildydamas vieną anketą, Kazimieras į klausimą, kas lupa
žvėrims kailius, atsakęs: „Žmona.“
Salų medžiotojai lažinosi – gyvensim šimtą metų? Susilažino. Laimėjusiam atiteksianti degtinės dėžė.
„O kas ją begers, jei nedatrauksim?“ Taip
lažybos ir nutrūkusios.
Kazimieras Čepukas prie savo namų Rokiškyje.
Iš Rokiškio pamedžioti atvažiuo- Apie 1985 m. Iš D. Sviderskienės (Čepukaitės)
davęs prokuroras. Mėgęs imponuot, albumo
vadovaut, bet šaudė netaikliai. Pririšo
medžiotojai laukuose prie medžio katę, širmą it zuikis. Pylęs prokuroras jam, o
„zuikis“ įsiropštė į medį.
Pakito medžioklės plotai. Sunyko pelkės, išnyko vienkiemiai, gojeliai, miškeliai. Grioviais virto kai kurie upeliai, beveik neliko kiškių, mažiau ančių. Pagerėjo keliai, laukuose daug elektros stulpų. Oras anksčiau švaresnis buvo – byloja
senoliai. Tačiau medžiotojai išlieka. Tiesa, jau kitos kartos.
2000 metais Energetiko klubas sumedžiojo 46 šernus.
2005 m. Kamajų medžiotojų sąraše 24 pavardės. Nuo 2002 m. jiems vadovauja girininkas Sigitas Markevčius.
Kamajų medžiotojai dalyvauja Rokiškio rajono medžiotojų šventėse. Buvo
nugalėtojai, laimėjo I vietą varžytuvėse. Tada demonstravo savo trofėjus, „tempė
šerną“, dainavo, taikliai šaudė, suruošė vaišes. Kurį laiką klubo nariu buvo Kamajų
klebonas R. Kazlauskas. Jo pastangomis buvo suruoštos, parengtos fazanų medžioklės.
Kamajuose girdėti medžiotojų prietarai: nelinkėk medžioklėn išsiruošusiam
medžiotojui sėkmės – nesiseks; jei rytą šovinys iškrito žemėn – tądien turėsi progą
iššauti; jei šausi į šunį – suterši šautuvą.
Būta įvairių nutikimų medžioklėse. Medžiojant Kamajų šile per paskutinį
varymą medžiotojas Viktoras Košinas nušauna kiškį. Išėmė šovinius po varymo
ir eina pasiimti ilgaausio. Staiga iš tankaus jaunuolyno iššoka lapė, stveria kiškį
ir pradingsta tankmėje. Bandė Viktoras sekt pėdsakais, bet nieko nepešė.
Vieną kartą šernas vaikėsi aplink UAZ automobilį Sigitą Markevičių, o kitą
kartą sužeistas šernas Sigitą privertė įsikarti į karklų krūmą. Sako, net kepurę
pametęs.
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Prieš medžioklę pas Antaną Geleževičių (iš kairės): A. Geleževičius, Alfredas Šešelgis,
E. Muralis, Steponas Meliūnas, Valdemaras Klišys, Eugenijus Šešelgis, Kęstutis Borotinskas.
Apie 1996 m. Algio Borotinsko nuotr. Iš K. Borotinsko albumo

Salų medžiotojas Petras Šešelgis,
pravarde Širdelė, paliko užtaisytą šautuvą atrėmęs į medį. Pietaujant šunys
siautė aplink ir vienas iš jų užmynė
ant gaiduko. Driokstelėjo šūvis.
* * *
Nepaliaujanti tekėti laiko upė keičia medžioklės plotus, medžiotojų kartas, medžioklės įstatymus ir tradicijas,
nugramzdina užmarštin romantiškas
medžioklės akimirkas, neįtikėtinus nutikimus, patirtus įspūdžius. Užmaršties
dulkės užkloja viską sunkiai permatomu šydu. Vertinant praeitį, atsiranda
klaidų, susimaišo vardai, veidai, datos.
Už klaidas atsiprašau. Žinios apie medžiotojus rinktos 2005 m.
Steponas Meliūnas su Lietuvos skaliku Baikalu
prie Petrošiškio miške sumedžioto šerno. 1995 m.
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Medžiotojų rikiuotė prieš medžioklę Kamajų šile, „Geisčių uodegoje“. Iš kairės: Eugenijus
Šešelgis, Vytautas Dudonis, Antanas Geleževičius, Petras Kirlys, S. Gavėnas, Steponas
Meliūnas, Valdemaras Klišys, Alfredas Šešelgis, Robertas Norkus, Saulius Kriukelis, Kęstutis
Borotinskas, Gintautas Geleževičius, Andrius Kučinskas, Rasius Borotinskas, Juozas Kučinskas,
Juozas Velėniškis, svečias. Priekyje medžioklės vadovas Jonas Šnioka. Šunys: Lietuvos skalikai
Baikalas ir Iksas, Vakarų Sibiro laika Vėtra. 1996 m. Algio Borotinsko nuotr. Iš Kęstučio
Borotinsko albumo

Medžiotojai (iš kairės): Steponas Meliūnas su nušauta lape ir buvęs
būrelio vadovas Juozas Juockevičius. Su jais Lietuvos skalikai. Kamajų
šilas. 1998 m., gruodis
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Prie Aleksandro Kalinausko nušauto briedžio

Su Kamajų šile sumedžiotomis lapėmis

(iš kairės): Steponas Meliūnas, Vytautas

(iš kairės): Steponas Meliūnas, Kęstutis

Dudonis, V. Pajaujis, J. Kvedaras (atsisukęs

Borotinskas. 2004 m. Iš K. Borotinsko

veidu). Tupi Eugenijus Šešelgis. Duokiškio

albumo

eiguva. 1996 m. ruduo. Iš St. Meliūno albumo

Prie medžioklės sezono pradžioje Krylių pamiškėje, ties Valdemaro
Klišio sodyba, nušauto 200 kg šerno (iš kairės): Alfredas Šešelgis,
Gytis Dudonis, J. Klišys, Virginijus Diržys, Saulius Kriukelis.
2003 10 04. Valdemaro Klišio nuotr.
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Kamajų medžiotojų sąrašas
2005 m. liepos mėn.
Kęstutis Borotinskas – verslininkas
Virginijus Diržys – vairuotojas
Gytis Dudonis – ūkininkas
Vytautas Dudonis – ūkininkas
Antanas Geleževičius – ūkininkas
Gintautas Geleževičius – ūkininkas
Remigijus Juodakys – veterinaras
Vytautas Kemeklis – vairuotojas
Petras Kirlys – ūkininkas
Sigitas Kirlys – tarnautojas
Valdemaras Klišys – gaisrininkas
Saulius Kriukelis – darbininkas
Andrius Kučinskas – darbininkas
Juozas Kučinskas – eigulys
Sigitas Markevičius – girininkas, klubo prezidentas
Valentinas Mažeikis – tarnautojas
Romas Meliūnas – policininkas
Steponas Meliūnas – ūkininkas
Robertas Norkus – gaisrininkas
Alfredas Šešelgis – darbininkas
Eugenijus Šešelgis – vairuotojas
Jonas Šnioka – ūkininkas
Juozas Velėniškis – vairuotojas
Vytautas Vilys – Kamajų seniūnas

Kai kurių Kamajų medžiotojų
trumpas apibūdinimas
Kęstutis Borotinskas – gyvena Kamajuose. Medžiotojo stažas nuo
1995 m., kartu medžioja du jo sūnūs: Rasius nuo 2002 m., Mantas nuo
2005 m. K. Borotinskas yra medžiotojų klubo valdybos narys – klubo
iždininkas. Turi individualią įmonę, kurioje dirba ir abu jo sūnūs.
Virginijus Diržys – gyvena Kamajuose, medžiotojo stažas nuo 1998 m.
Tai aktyvus medžiotojas, dirba Kamajų girininkijoje darbininku.
Gytis Dudonis – medžioja nuo 1992 m., gyvena Kamajuose, dirba
pensionato apsaugos darbuotoju. Ypatingai pasižymi gaudant bebrus.
Jo tėvas Vytautas Dudonis taip pat buvo ilgametis medžiotojas (jau
miręs).
Antanas Geleževičius – vienas iš didžiausią medžiotojo stažą turinčių medžiotojų. Stažas nuo 1978 m. Dabar pensininkas. Jo pėdomis
pasekė ir sūnus Gintautas, kurio stažas nuo 1992 m. Tai energingas,
aktyvus medžiotojas. Abu medžiotojai gyvena Kamajuose. Gintautas
dirba apsaugoje.
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Vytautas Kemeklis – gyvena Kamajų sen. Kãlvių k. Jo stažas skaičiuojamas nuo 1993 m.
Petras Kirlys – medžioja nuo 1965 m. Tai didžiausią stažą turintis
medžiotojas. Jo tėvas Alfonsas Kirlys (miręs) irgi buvo medžiotojas.
Tėvas pradėjo medžioti tuoj po karo. Tradicijas tęsia ir Petro Kirlio
anūkas – Petras Gipiškis.
Sigitas Kirlys – medžioja nuo 1992 m., gyvena Kamajuose, dirba
Rokiškio savivaldybėje.
Valdemaras Klišys – medžioja nuo 1993 m., gyvena Kamajuose,
ūkininkauja; kartu medžioja ir sūnus Justas. Tai aktyvūs medžiotojai.
Saulius Kriukelis – medžioja nuo 1993 m. Šiuo metu uždarbiauja
užsienyje.
Juozas Kučinskas – stažas nuo 1979 m., gyvena Kamajuose, dėl
sveikatos nebemedžioja. Tėvo pėdomis eina sūnus Andrius – nuo
1998 m.
Sigitas Markevičius – gyvena Grevíškių k., Kamajų girininkijos girininkas, medžiotojų klubo pirmininkas. Medžiotojo stažas nuo 1980 m.
Valentinas Mažeikis – medžioja nuo 1979 m., gyvena Kamajuose,
ūkininkauja. Turi pomėgį auginti medžioklinius šunis.
Steponas Meliūnas – aktyvus ilgametis medžiotojas (nuo 1979 m.),
gyvena Kamajuose. Kartu medžioja du jo sūnūs: Romualdas nuo
1992 m., Martynas – nuo 2007 m.
Alfredas Šešelgis – medžiotojas nuo 1988 m. Kartu medžioja du jo
sūnūs: Remigijus ir Mindaugas.
Jonas Šnioka – medžiotojų klubo valdybos narys, pensininkas, gyvena
Kamajuose. Medžioja nuo 1975 m.
Juozas Velėniškis – medžioja nuo 1992 m. Jis pasekė tėvo, Juozo
Velėniškio (miręs), ilgamečio medžiotojo, pėdomis.
Vytautas Vilys – medžioja nuo 1985 m., gyvena Kamajuose.

Po kelių dešimtmečių šiuos medžiotojus pakeis kiti. Vaikščios jie Kamajų
šile, ežerų pakrantėmis, minėdami vardus tų, kurių jau nebėra.
Žinių pateikėjai ir šaltiniai
Janina Dabregienė, gim. 1933 m., gyv. Salosê
Genovaitė Dilienė, gim. 1924 m., gyv. Kamajuosê
Pranas Janukėnas, gim. 1928 m., gyv. Duõkiškyje
Petras Kirlys, gim. 1939 m. Kuokšiÿ k., Kamajų sen.
Petras Motiejūnas, gim. 1938 m., gyv. Salosê
Dalia Svirderskienė (Čepukaitė), gim. 1940 m., gyv. Naisiÿ k., Šiaulių r.
Elena Valentienė, gim. 1938 m., gyv. Salÿ k.
Kazimieras Žliubas, gim. 1914 m. Petkūnų k., Kamajų apyl.
Gimtasai kraštas, 1940, nr. 26, 27.
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1990, t. 2
Mališauskas A. Medžioklė Lietuvoje 1918–1940 m., Vilnius, 2000.
Mališauskas A. Medžioklė Lietuvoje 1941–2007 metais, Vilnius, 2008.
Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3.
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Sodybų želdiniai Kamajų apylinkėse
Gražina Žumbakienė
Straipsnio autorė
Gražina Žumbakienė
(1-a iš kairės),
mokytoja Genovaitė
Povilonienė su
dukromis Vaida ir
Jūrate. 2005 m.

Sunku įsivaizduoti kaimo žmogų be augalų, supusių jį visur ir visada nuo
pat vaikystės. Šiame straipsnyje rašoma, kokius augalus augino Kamajų apylinkių
sodybų gyventojai ir ką tie augalai reiškė jiems, kaip atrodė sodybų dekoratyviniai
medžiai ir krūmai, sodai, gėlių darželiai XX a. pirmajame–ketvirtajame dešimtmetyje.
Straipsnis parašytas pagal autorės 1988 m. ir 2005 m. surinktą medžiagą. Vartojami
tarminiai augalų pavadinimai būdingi Kamajų apylinkei. Skaičius skliausteliuose
žymi žinių pateikėjo eilės numerį.

Dekoratyviniai medžiai ir krūmai
Sodybose žmonės sodino medžius, jie negalėjo net įsivaizduoti, kad sodyba
būtų be medžių: „Kaip atrodys trobos – apleista sodyba, jei be medžių“ (11). Kazys
Šešelgis rašo, kad jo gimtasis Že¤mių kaimas buvo gausiai apsodintas medžiais:
„Želdinių kaime buvo tiek daug, kad iš tolo kaimavietė atrodė kaip išaugęs ant kalnelio
miškelis.“1 Sodino įvairiais sumetimais:
- šalia augantis aukštas medis saugojo trobesius nuo
žaibo: „Kai griausmas esti, trobon nešers“ (5);
- užuovėja, medžiai vėją sulaikė, nes „labai plėšia stogus
vėjas, stogai – šiaudiniai“ (5);
- tėvai sodindavo vaikų gimimui atminti ar tiesiog sau
pasisodino: „Ot, bus mano atminimui“ (5);
- patiko medžiai, gražu, juos mylėjo;
- sodino medžius, kad apsaugotų nuo pašalinių akių: „Kai
mes statėm namus, svajojau apsodinti, kad niekas nematytų“ (2);
- į medžius gandralizdžius, inkilus kėlė, visokie paukšteliai lizdus 1 Šešelgis K. Mano gimtasis kaimas Žeimiai, 1993,
suko ir atskridę „taip gražiai čiulba,
p. 36.
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mylėk sviete, ir dar kirminus renka, kad
neišėst žiedų“ (5).
Senosiose sodybose iki Pirmojo
pasaulinio karo augo beveik vien lapuočiai medžiai. Sodino ąžuolus (paprastasis ąžuolas – Quercus robur L.),
beržus (karpotasis beržas – Betula pendula Roth. ), gluosnius (Salix L.), ievas
(paprastoji ieva – Padus avium Mill.),
kaštonus (paprastasis kaštonas – Aesculus hippocastanum L.), klevus (paprastasis klevas – Acer platanoides L.), liepas
(mažalapė liepa – Tilia cordata Mill.),
šermukšnius (paprastasis šermukšnis –
Sorbus aucuparia L.), tuopas (Populus L.),
uosius (paprastasis uosis – Fraxinus
excelsior L.). Sako, kad ąžuolas buvo
medžių karalius. Ąžuolų giles rinko, iš
jų kavą virė. Ąžuolo žievelių skuto nuo
šakelių, džiovino ir gydė skaudamus
dantis: „Kai pradeda skaudėt, tai plauna Onos Makšimienės (Kvederaitės) gimtosios
dantis, išverda kaip arbatą. Smegenim pa- sodybos želdinių planas
deda, sako, neištrupės taip“ (5). Iš beržų,
klevų leido sulą, ją raugė: „Rūgindavo medinėj bačkelėj“ (5). Kai beržo pumpurai
pradėdavo sprogti, pridėdavo eglės ir pušies pumpurėlių, užmerkdavo degtine,
po to gerdavo: „Tai gali po truputį geriot, sako, džiova nesirgsi. Po šaukštelį. Skaitosi – trejos devynerios“ (5). Ievas sodino, kad pavasarį labai gražiai žydi. Pagal
ievų žydėjimą ūkininkai spręsdavo, kada sėti vėlyvuosius miežius (sėdavo, kai
ievos pradėdavo žydėti). Liepų žiedus rinko vaistams. Jų arbatą virė, „kai negera
ar šaltis krečia, kad išprakaituot“ (5). Pagal šermukšnio uogų gausumą sprendė, koks
bus ruduo: „Jei uogų daug, tai bus lietingas ruduo. Dažniausiai tas išsipildo“ (11).
O. Makšimienė pasakojo, kad jie ant kartelės (virptelio) sukabindavo šermukšnio
kekes ir tą kartelę įbesdavo ant klėties pastogėje. Žiemą atsinešdavo sušalusių ir
valgydavo nuo kosulio. Tuopos (topoliai) patiko, kad labai lapai kvepia, ypač po
lietaus. Apie uosius sako, kad jie visą trąšą aplink ištraukia, taip pat labai plečiasi, todėl, kai jau per tankiai jų prisiveisdavo, storesnius parduodavo meistrams,
kurie lenkdavo lankus arkliams kinkyti.
Spygliuočių kaip ir nebuvo: „Prieš Pirmąjį karą nesodino spygliuočių. Eglių
nepamatysi senų nei kaime, nei vienkiemyje“ (11). Aišku, viena kita eglė pasitaikydavo.
O. Makšimienė pasakojo, kad jų sodyboje vienkiemyje augo dvi didelės eglės: „Plačios, kaip ir vėją užstoja, baisi didybė, kamieno vienas neapimsi. Turbūt senelio sodinta,
nes tėvelis gimęs rado nemažas“ (5). Egles (paprastoji eglė – Picea abies H. Karst.)
ėmė sodinti tarpukaryje, dažniausiai kaip sodo apsaugą nuo vėjų. Vienkiemiuose
medžius sodino prie sodybos kelelių, prie pastatų, svarbu, kad daržams saulės
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Onos Makšimienės sodybos Nemeniūnų k.

Kazimiero Žliubo sodybos Petkūnų kaime

želdinių planas

želdinių planas

neužstotų. Gatviniuose kaimuose rėžiai, vietos siauriau, o ir kaimynams gali kliudyti, tai medžius daugiausia sodino prie kaimo gatvės, pakluonėse.
Po Antrojo pasaulinio karo atsikėlę gyventi į Kamajų miestelį irgi norėjo
medžių prisisodinti. K. Žliubas prisimena, kad su žmona daug prisisodino, o
sklypas tik 25 arai. Dabar jau per daug,
tamsina: „Kišom, kad tik daugiau. Kaime
erdviau buvo“ (11). G. Dilienė į Kamajus
atsikėlė 1956 m. Sklypas – 24 arai. Tai su
vyru irgi visko prisisodino, nes norėjo ir
naujoviškų augalų: „Mes čia kišėm kišėm
visokių, mums gražu: ąžuoliuką, lazdynų
daug, 2 kaštonus, 5 sidabrines egles, graikišką riešutą, kėnį, kukmedį, kedrą, pocūgę,
kanadietišką eglę“ (2).
Medžius gerbė, mylėjo. Tikėjo, kad
jie gyvi, jaučia, jiems skauda. Sodybos
medžių nepjaudavo, nebent kuris paseno,
nudžiūvo ar per tankiai prižėlė.
Augino dekoratyvinius krūmus: Pranciškos Žliubienės (Pranckūnaitės) gėlių
bezdus (paprastosios alyvos – Syringa darželio planas
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Genovaitės Dilienės (Jurkštaitės)
gėlių darželio planas

Prie eglučių gyvatvorės Petkūnų kaime.
Iš kairės: Pranciška Žliubienė, Kazimieras
Žliubas, Valerija Žliubaitė. 1953 m.
Iš K. ir P. Žliubų albumo
Emilija Žliubienė su dukra Valerija
Eitavičiene (Žliubaite) gėlių darželyje.
Petkūnų k.

vulgaris L.), diemedžius (Artemisia abrotanum L.), erškėčius (Rosa L.), gegužytes
(lanksva – Spiraea L.), jazminus (darželinis jazminas – Philadelphus coronarius L.),
medelius, perlalius (baltauogė meškytė – Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake),
paprastuosius putinus steriliuosius (Viburnum opulus L. var. roseum). Skaisčiai
baltomis meškyčių uogomis prieš Vėlines puošė kapus – išdėjo kryželį, dar kokį
ornamentą. Putinų žiedai dideli, gražūs, balti, pilnaviduriai, ypač buvę gražu
einant iš gegužinių pamaldų vakarais: „Vakare labai gražu. Žali lapai, balti žiedai,
iš mojavos grįžtant“ (4).
Sodino ir lazdynus (paprastasis lazdynas – Corylus avellana L.). Labiausiai
mylėjo tuos krūmus, kurių žiedai ar lapai skaniai kvepėjo.

Sodai
Sodinosi sodus: vieni – daugiau, kiti – mažiau. Sodo dydis priklausė ne
tik nuo sodybinio sklypo dydžio, bet ir nuo pomėgio. Gatviniuose kaimuose
dėl siaurų sodybinių rėžių sodai buvo maži: „Gatviniuose kaimuose taip susigrūdę,
sukimšti, sodui nebėr vietos didesniam“ (11). Bet kiekvienas vis tiek stengėsi turėti
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keletą vaismedžių: „Kiekvienoje sodyboje buvo vaisių sodas, vienose didesnis, kitose tik
kelios obelys, vyšnios“ (K. Šešelgis). Dėl vietos stokos čia vyšnias ir slyvas sodino
sodybinių rėžių pakraščiuose: „Vyšnių ir slyvų krūmai buvo sodinami pagal išilgines
sodybų ribas“ (K. Šešelgis). Išėję į vienkiemius, kas tik norėjo, daugiau augalų
sodino. Sako, kad svarbiausia sodui saulė ir žemė: „Rinko žemę prieš saulę, prie
molio – stipra žemė“ (5). Net ir miestelyje pasistatę namus, sodinosi įvairių vaismedžių ir vaiskrūmių, nors ir nedaug vietos buvo. G. Dilienė prisimena: „Mes
labiausiai norėjom turėt visokių vaisių, uogų, kad vaikai neit į svetimus sodus“ (2).
Tėvų soduose vaismedžiai buvę sodinti ten, kur buvo vietos, pateikėjai jau
eilėmis sodino: „Ne eilėm – kur papuolė, ten pasodinta“ (2); „Dar tėvo buvo visaip,
paskiau aš taikiau eilėm“ (11). Išėję į vienkiemius, obelis ir kriaušes jau visi sodino
eilėmis, kas 6–8 metrų atstumu eilėse.
Vaismedžių sodinukų įsigydavo įvairiai: pirko iš medelynų, iš turgaus
Kamajuose. Įsigijo ir kitais būdais. K. Žliubas pasakojo, kad tarpukaryje buvo
skatinama sodinti sodus: „Pieno statytojams davė už dyką skiepus, kaip ir paskatinimas – tėvas vienais metais gavo 8 skiepus Kamajų pieninėj. Iš karto po Pirmojo
pasaulinio karo ir pieno statytojų buvo mažai“ (11). Vieni kitiems dovanodavo.
O. Girgždienė prisimena, kad jie gavo dovanų dvi obelis: „Du skiepus mamutei
dovanojo jos tėviškės iš Kulių (prie Jūžintų) kaimynas Vingelis: antaninę ir serinką“
(3). Taip pat daug kas patys skiepijosi. Atsinešdavo iš miško laukinių sodinukų,
pasodindavo į vietą, prigijusius skiepydavo. G. Dilienė pasakojo, kad ir ją tėvelis
buvo išmokęs skiepyti: „Skiepijo 3 būdais: akute, už žievės ir lunčiniku [sudūrimu].
Man labiausiai patiko sudūrimas. Apvyniodavom liepos karna. Jis pats virdavo sodo
tepalą iš taukų, vaško ir eglės sakų“ (2).
Pavasarį, prieš pumpurų sprogimą, kalkėmis, sumaišytomis su moliu ir
karvės mėšlu, baltino vaismedžių kamienus. Baltinimui turėjo pasidarę šepečius
iš arklio uodegų. Išpjaustydavo tik sausas šakas: „Nudžiūvusias šakas nuima. Kitų
negadina. Kaip augo, taip leido“ (5). Rudenį vaismedžius patręšdavo gyvulių mėšlu:
toliau nuo kamieno apdėdavo ir apkasdavo.
Kad jaunų medelių neapgraužtų kiškiai, juos aprišdavo šiaudais ar eglišakėmis.
Baidė paukščius, kad vyšnių neišlestų. Ant karties kėlė „tarškalus“. Į bulvę
prikišdavo plunksnų, tą bulvę pakabindavo ant virvutės ar siūlo ir pririšdavo prie
karties arba tik popierių su plunksnomis prie kartelių pririšdavo, kad plevėsuotų.
Kiti „katę“ padarydavo: „Kojinę prikemši žolių, šieno ar šiaudų. Užriši galvą balta
skepetyte ir prie uodegos ilgą plunksną – žąsies ar kalakuto. Paukščiai mano, kad katė.
Bet pripranta – ir ant katės jau tupi špokas [varnėnas]. Katė ant kartelės iškelta. Kaip
ant botago pakabinta. Gali du katinus pakabinti“ (5).
Paprastai soduose augo obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios, kai kas turėjo
trešnių (česnių). Slyvas ir vyšnias sodino sodų pakraščiuose. Tarp obelų augino ir
vaiskrūmius: baltuosius, juoduosius ir raudonuosius serbentus, agrastus.
Žinojo tik dalies augintų vaismedžių veisles, kitus apibūdino pagal vaisių
skonį, išvaizdą, dydį.
Kriaušės: apižankos („didelės, skanios“); dūlios („labai didelės ir labai skanios,
apie rugpjūčio mėnesio vidurį pačios skaniausios“); mažutės („labai daug“); smalinės
(„kol žalios, labai sprangios“).
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Obelys: alyvinės; antonuvkos; bulbiniai („labai miltingi, skanūs“); cukraviniai; černogūzai; grabšteinai; karti; konviliniai („dideli obuoliai“); kreivakočiai; pepinkos (pipinkos);
saldiniai; serinkos; vyniniai. Kartais vadino tiesiog pagal augimo vietą. O. Girgždienė
prisimena, kad viena jų obelis augo sode prie griovelio (ravelio), tai jie vadino tą
obelį prie ravelio: „Obuolių nubėkit prie tos obels, kur prie ravelio“ (3). Kai jie išsikėlė
į vienkiemį, ta obelis jau priklausė Čepukams. Jie tą obelį gerai prižiūrėjo, tai Ona
nuėjusi pažiūrėdavo į ją. Mato, kad mylima, gerai auga, tai ir jai gera pasidaro.
Slyvos: geltonosios („didelės“); mėlynosios; raudonosios („vadino mižnėm, kai
prinoksta, tokios skystos“) (11).
Trešnės (česnės) raudonos. Sako, kad jos neatsparios, bijo šalčio, saugojo,
kad nenulaužtų: „Užlaiko labai.“
Vyšnių buvo didžiuliai medžiai.
Žiemai obuolius pylė ant aukšto ar dėjo į dėžutes. Dėžutės sukaltos iš lentelių, „kiaurais šonais“. Obuolius dėjo eilėmis su šiaudais: „Obuolių eilė, eilė šiaudų,
eilė obuolių, šiaudų. Šiaudai ištraukia drėgmę, sausina. Taip dėjo černogūzus, antonupkinius. Šiaudai per 2–1,5 piršto, kad obuolys su obuoliu nesusieitų. Taip visi laikė“ (5).
Obuolius daugiausia sau vartojo. Jei būdavo kiek atliekamų, veždavo parduoti: „Jei į kermošių nuveždavo parduot, tai miera [saikas] – bliūdelis [dubenėlis],
tai kokia blėkinė [skardinė]. Aikštėj parduodavo“ (5). Kas turėjo didelius sodus,
parduodavo žydams iš Kamajų. Parduodavo visą obelį, kai sunokę obuoliai: žydas nusiskina, nusipurto ir išsiveža. Jei visą sodą nusipirkdavo, tai samdydavo
žmones, kad saugotų, kad kas nenupurtytų obuolių. S. Tymukienė pasakojo, kad
po Antrojo pasaulinio karo 1958 m. jie vežė obuolius parduoti į Leningradą: „Pažįstamų sūnus iškvietė mašiną iš Leningrado. Nuvežėm. Rudenį. Parskridom su lėktuvu.
Ir apsimokėjo.“

Gėlių darželiai
Visi sodino gėles. Darželį rengė dėl grožio, be to, gėlių reikėjo įvairių
apeigų metu, gėlės tiko vaistams, kai kuriuos augalus vartojo kaip prieskonius.
„Kiekvienoje sodyboje buvo gėlių darželis, nesvarbu, ar toje sodyboje gyveno jaunos netekėjusios merginos, ar ne“ (K. Šešelgis). O jei sodyboje buvo dukterų, tai darželis
būtinai turėjo būti. Jei darželio nebūtų ar negražus, tai visi pasakys, kad mergaitės
tinginės. Darželį iš pradžių prižiūrėdavo mama. Paaugusios perimdavo dukterys.
Pirmiausia – vyriausioji, kai ji ištekėdavo, perimdavo jaunesnės Jei marti atitekėjo,
o dukterų nebėra, tai ji žiūrėjo darželį: „Marti atėjo ir netaisys darželio – tinginė
gal“ (5). Ir tremtyje lietuviai stengėsi pasisodinti nors kiek gėlių. Malvina Džiugelytė su tėvais buvo išvežta 1949 m. į Irkùtsko sritį. Kai tik turėjo galimybę, jie
už namelio pasisodino daržą ir darželį, viskas sumaišyta kartu.
Darželį rengė prie gyvenamojo namo. Gėlėms geriausia augti pietų pusėje.
Ne visada galėjo to žiūrėti. Gatviniuose kaimuose darželį rengė tarp gyvenamojo
namo ir gatvės: „Kiekvieną šeštadienį gatvę kiekvienas ties savo sodyba nušluodavo.
Malonu būdavo pereiti švaria darželių gėlėmis padabinta gatve“ (K. Šešelgis). Kartais
buvo taip, kad negalėjai sodinti tarp namo ir gatvės, pvz., gale namo prie gatvės
augo dideli medžiai, tada darželį rengė kieme prieš namą, jei tik rėžis buvo kiek
platesnis ir vežimas dar galėjo įvažiuoti į kiemą.
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Malvina Mišanovienė
(Džiugelytė) sėdi savo
darže-darželyje
tremtyje. Irkutsko
sritis. 1957 m.

Lysveles vadino eželėmis. Darželio pakraščiuose prie tvoros sukasdavo
pailgas lysveles. Centrinės lysvelės dažniausiai buvo apvalios, pasitaikė ir keturkampių. Kartais jas apjuosdavo siaura lysvele aplinkui ar šone sukasdavo du
pusmėnuliukus.
Lysvelių kraštus tvirtino akmenukais, augalais (nasturtomis, saulutėmis),
vytelėmis: „Apie visas eželas dobilėliais apsodinta“ (5); „Tankiausiai akmeniokais buvo
apdėta – dirvonai pilni“ (5). Akmenukus baltindavo pavasarį. Karklų vyteles kišo
po 3 ir išpindavo kraštelį: „Sutvirtindavo
nenuluptom karklų vytelėm. Ėmė tokių
rausvų karklų vyteles. Jos nelūžta. Vyteles
smeigė iškart po tris, kad susidarytų tanki
tvorelė“ (5).
Darželio gėlės. Augino įvairias
gėles.
Daugiametės: zavušnikai (dailieji
auskarėliai – Dicentra spectabilis DC.);
plačiosios mėtos (balzamininis skaistenis – Tanacetum balsamita L.); pivonijos
(bijūnas) – Paeonia L.): pivonijomis vadino ir ankstyvąsias raudonąsias ir kitas – baltas, rožines; karklaliai, karkliukai
(daugiametis flioksas – Phlox paniculata
L.); yzopas (vaistinė juozažolė – Hyssopus officinalis L.); čebatėliai (mėlynoji
kurpelė – Aconitum napellus L.); šaltamėtės (mėta – Mentha L.); konvalijos
(paprastoji pakalnutė – Convallaria majalis L.); žieminiai jurginai (plunksnalapė
rudbekija – Rudbeckia laciniata L.); rūtos Zosė Šinkūnienė (Kirlytė) darželyje tarp linelių.
(Ruta graveolens L.); simovodas (papras- Žliubų k. Apie 1945 m.
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tasis sinavadas – Aquilegia vulgaris L.);
smidras (vaistinis smidras – Asparagus
officinalis L.); lelijos (rausvoji viendienė – Hemerocallis fulva L.); šalavijėliai
(vaistinis šalavijas – Salvia officinalis L.);
mirtos (šliaužiančioji žiemė – Vinca
minor L.). Apie mirtas: „Nei laistyt, nei
tręšt, nei piktžolės auga“ (7).
Vienmetės: lineliai (darželinis gludas – Coreopsis tinctoria Nutt.); naktinukai (dviragė leukonija – Matthiola bicornis
DC); nasturcijos (nasturtė – Tropaeoleum
L.); žirnikai (kvapusis pelėžirnis – Lathyrus odoratus L.); pupelės (raudonžiedė
pupelė – Phaseolus coccineus L.); astros
(kininis ratilis – Callistephus chinensis
Nees.); razetos (kvapnioji rezeta – Reseda odorata L.); čižykai (darželinis šlamutis – Helichrysum bracteatum Willd.);
levažundžiai ( didysis žioveinis – Antirrhinum majus L.).
Dvimetės gėlės: šiurpės (šiurpinis gvazdikas – Dianthus barbatus L.); Aldona Zovaitė darželyje tarp kosmejų.
našlaitės (darželinė našlaitė – Viola Taraldžių k. 1953 m.
wittrockiana Gams.); dobiliukai (saulutė – Bellis perennis L.); rožės (paprastoji piliarožė – Althea rosea Cav.).
Šias aukštas gėles sodino darželio pakraščiuose: „Rožės baltos, pilnavidurės,
aplink darželį. Kiekvienai pagaliuką įkišo
ir pririšo“ (4). O. Girgždienė pasakojo, kad pas juos piliarožės augo gale
namo: „Rožės pilnavidurės. Labai linksmos
buvo, gražiai augo. Visas galas gryčios
(3 langai per galą). Kai buvo frontas per
karą, slėpėmės. Mes su broliu ten stovėjom kartą, niekas nepamatė. Tik zvimbė Onos Girgždienės (Lašaitės) gėlių darželio planas.
kulipkos“ (3). M. Džiugelytė prisimena, Čižų k.
kad jos mama Bronė Džiugelienė (gim.
1908 m.), būdama tremtyje (apie 1955 m.), paprašė atsiųsti džiovintų našlaičių
žiedelių iš Lietuvos ir pagal jas Sibire išsiuvinėjo takelį, kad palaikytų ryšį su
Lietuva.
Svogūninės: baltosios lelijos (Lilium candidum L.); lelijos (tigrinė lelija – Lilium tigrinum Ker – Gawl.); balti narcizai (baltasis narcizas – Narcissus poeticus L.).
Šakniagumbinės: jurginai (Dahlia Cav.).
1171

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Bronės Džiugelienės tremtyje išsiuvinėta staltiesė-takelis

Augino sodybose ir kitus augalus. A. Makšimienė sako, kad jų
laukuose nėra karčiųjų kiečių, tai jie
ir dabar augina kieme: „Du kelmai didžiuliai kieme – linksmos gražios pelynos.“
Moterys sako, kad visas gėles
vertino, visos geros: vienos žydi, kitos
kvepia. Vis dėlto garbingiausios buvo
rūtos. Mylimiausia žiedų spalva – balta.
Kryžių apsodinimas. O. Makšimienės tėviškės kieme stovėjo kryžius: „Iš senų senovės. Griausmas nemuša,
palaima didesnė tiems namams ir nuo
ugnies“ (5). Kryžius buvo neaptvertas.
Sukasta keturkampė eželė, kraštai apdėti baltintais akmenukais. Joje buvo Seliomėjos Tymukienės gėlių darželio planas
pasodintos rūtos. Jų nekirpo, čia ir
sėklų prisiimdavo. A. Šeškienės tėvai kryžių pastatė mirusio sūnaus atminimui.
Sūnus Kostas, tarnaudamas antrus metus Kaune pėstininkų pulke, susirgo lėtiniu
plaučių uždegimu ir mirė. Tėvai nutarė palaidoti Kaune karių kapinėse ir mirties
metų sukakčiai kieme pastatyti kryžių. Pastatė cementinį, aukštą. Aptvėrė tvorele
ir abiejose kryžiaus pusėse pasodino po alyvą. Iš priekio pamerkdavo gėlių: jurginų, karkliukų, bijūnų, lelijų.
Kapų apsodinimas. Kapų nepuošdavo. Apsodindavo gėlėmis, kurioms reikėjo
mažai priežiūros. Labiausiai tikdavusios mirtos (žiemės). Jos žiemą vasarą žalios
ir ypatingos priežiūros joms nereikia. Tik po Antrojo pasaulinio karo pradėjo
daugiau žiūrėti: „Nebuvo mados puošt kapus. Poterėlį sukalba. Pradėjo labjau apsodint
po Antrojo karo. Kuo tolyn – tuo mandryn“ (7).
Darželio augalų vartojimas vaistams. Yzopo arbatą gėrė nuo karščiavimo,
gerklės skaudėjimo. Prisidžiovindavo daug pelynų. Jų arbatą žmonės gėrė nuo
virškinimo ligų. Gyvuliams duodavo, kai šie apsirgdavo. Kiaulėms truputį į pašarą
įmaišydavo dėl apetito. Šaltamėtes gėrė nuo gerklės skaudėjimo, nasturtų arba1172
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Prie darželio per
Žolinę. Iš kairės:
Stasė Diržytė, Uršulė
Diržienė, Bronislava
Diržytė. Kamajų mstl.
1961 08 15

tą – nuo džiovos, šalavijus – nuo gerklės. Rūtas vaistams pjovė prieš žydėjimą.
Jų arbatą gėrė, nuoviru skalavo, „kai gerklę užuima“. Jų arbatą gėrė ir dėl širdies:
„Rūtas vyro mama gėrė. Arbatą gerdavo širdies stiprinimui. Stiklinę užsiplikydavo ir
perdien sriubčiodavo“ (12). Vaistažoles stengdavosi surinkti iki Šv. Jono, tai geresni
vaistai.
Joninės. Varduvininkams vainikavo duris. Ant durų iš lauko pusės užkabindavo vainiką: „Iš klevų ar ąžuolų, ir vis gėlių įkišta. Ir jaunam, ir senam tokį pat
vainiką pina. Nebuvo, kad yr Jonas ir nėr vainiko ant durų – būtų paniekinimas“ (5).
Jei tame kieme, kur Jonas, yra ir kryžius, tai kryžių apvainikuoja savi. Apjuosia
krūtinės aukštyje. Vainikus pynė iš gėlių, įpindavo ir ąžuolo šakelių. Jei nebuvo
ąžuolo, įpindavo klevo. Kas turėjo noro, ir kryžiaus tvorelę apjuosdavo vainiku.
Jei važiuoja kas keliu, tai mato, kur Jonas yra – ir durys vainikuotos, ir kryžius.
Devintinės. Atadevintinis. Devintinės būna devintosios savaitės po Velykų
ketvirtadienį, Atadevintinis – pirmąjį ketvirtadienį po Devintinių. Bažnyčioje centriniame take prie klauptų būdavo pristatyta berželių. Tą dieną žolynus ir vaikučius
šventino. Nešėsi kiečio, berželių, rūtų ir dar berželio iš bažnyčios pridėdavo po
šakelę. Po mišių laužydavo berželius, net triukšmas kildavo. Šventinti žolynai
buvo apsauga nuo perkūnijos. Parnešę namo užkišdavo palėpėn.
Žolinė. Nešė šventinti gėles, javų varpas ir kietį, kuris buvo svarbiausias:
„Kiečio patvorinio pridedam – nuo griausmo, kad nemuštų perkūnas, kad sergėtų“ (5).
Parnešę išskirsto visiems trobesiams ir ant aukšto (klėties, gryčios, tvarto ir kt.)
užkiša už gegnių: „Ten amžiais būna, kol pats sudžius ir nubyrės. Taip jau nenumeti“ (5). Saugojo nuo perkūno, nuo nelaimių. Šventintų žolių dėjo mirusiam į
pagalvėlę ar po ja.
Prieš Žolinę taip pat apipindavo kryžių – uždėdavo vainiką iš gėlių krūtinės
aukštyje. Jei kryžius buvo aptvertas, tai dar ir apie visą tvorelę apjuosdavo vainiku iš darželio gėlių. Kai gėlių trūko, tai dėjo klevo ar ąžuolo šakelių. Vainiką
padėdavo pinti kaimynės, draugės. „Kai sudžiūdavo – pečiun ir tegul sudega, jau jo
nemėto, nes buvo ant kryžiaus“ (5). Sako, kad pakelės kryžius dar labau apvainikuodavo, nes visi važiuos, eis, tai matys.
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Įvairus gėlių panaudojimas. O. Makšimienė prisimena, kad jos mama,
sekmadieniais eidama į bažnyčią, susirišdavo siūleliu puokštelę (bukiečiuką) dėl
kvapo – iš rūtų, mėtų, diemedžio, plačiųjų mėtų, jei žydėdavo, tai ir jazmino
įrišdavo.
Kai mergaitės ėjo vienplaukės į gegužines ar kitur, plaukus pasipuošdavo
rūtomis: „Turėdavo tris šukas – dvi iš priekio ir vienos užpakaly prie kasos. Rūtos šakelę
įkiša kairian šonan už šukų, kita – ir kairian, ir dešinian šonan“ (5).
Rūtų šakelių ar plačiųjų mėtų dėl kvapo dėjo tarp skarelių, paklodžių:
„Išsiims paklot lovai, kvepia. Viena nuo kitos pamatys moterys, tai deda“ (5).
Pasakojo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Emilija Cinauskienė (Pivoriūnaitė), gim. 1922 m. Rùdžių k.
Genovaitė Dilienė (Jurkštaitė), gim. 1924 m. Že¤mių k.
Ona Girgždienė (Lašaitė), gim. 1924 m. Čižÿ k.
Akvilė Makšimienė (Kirlytė), gim. 1928 m. Gave¤kių k.
Ona Makšimienė (Kvedaraitė), gim. 1901 m. Vaštakÿ k.
Malvina Mišanovienė (Džiugelytė), gim.1935 m. Kamajÿ mstl.
Anastazija Šeškienė (Lašaitė), gim. 1921 m. Nork¿nų k.
Genė Šinkūnaitė, gim. 1931 m. Laukagaliÿ k.
Seliomėja Tymukienė (Čypaitė), gim. 1931 m. Gôvių k.
Bronislava Zonienė (Diržytė), gim. 1929 m. Kamajÿ mstl.
Kazimieras Žliubas, gim. 1914 m. Petk¿nų k.
Pranciška Žliubienė (Pranckūnaitė), gim. 1925 m. Petk¿nų k.
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Kamajų apylinkių siuvėjai
Inga Levickaitė-Vaškevičienė
Lietuvos liaudies buities muziejus

Įvadas. Šiame straipsnyje apžvelgiama, kokie siuvėjai siuvo Kamajų apylinkėse, kaip mokytasi amato, aprašomas siuvėjų naudotas inventorius ir darbo
priemonės, medžiagos, drabužių modeliavimas, siuvimas bei darbas su užsakovais.
Taip pat apibūdinama siuvėjo darbo vieta, atskleidžiami keliaujančio siuvėjo darbo
ypatumai, pasakojama apie darbą buitinio aptarnavimo paviljono siuvykloje.
Tyrinėjamas laikotarpis nuo tarpukario iki šių dienų. Medžiaga straipsniui
pagal autorės sudarytą anketą ir klausimyną rinkta 2005 m. liepos 18–20 dienomis.
Malvinos Mišanovienės (Džiugelytės) atsiminimus 2005 m. užrašė muziejininkė
Gražina Žumbakienė. Surinkta medžiaga saugoma Lietuvos liaudies buities muziejaus archyve.
Apklausti 5 pateikėjai, iš jų keturi siuvėjai. Apie Kamajų apylinkėse dirbusius siuvėjus, siuvėjo amatą, naudotą inventorių pasakojo siuvėjai Vytautas Dagys,
gim. 1938 m. Kurkliìčių kaime, Vladas Ruželė, gim. 1924 m. Versknioniÿ kaime,
Vladislava Ruželienė (Neniškytė), gim. 1925 m. Urliÿ kaime, Stanislovas Zovė,
gim. 1931 m. Taraµdžių kaime. V. Dagys pasakojo apie savo mamą siuvėją Genovaitę Dagienę (Pajarskaitę), gim. 1915 m. Liepkonių kaime (Anykščių r.), o vėliau
gyvenusią Kurkliečių kaime. Prisiminimais apie tarpukario siuvėjus pasidalijo ir
siuvėjo S. Zovės žmona mokytoja Bronė Zovienė (Diržytė), gim. 1929 m. Kamajuose.
Straipsnyje taip pat daug dėmesio skiriama tiems siuvėjams, kurie išmokė
amato kitus. Tai Kazys Grižas, gyvenęs Ažùbalių kaime, Šešelgis, gyvenęs Skåpiškio miestelyje, Rimkus iš Gudoniÿ kaimo.1
Surinkta informacija pateikiama chronologine tvarka.
Siuvėjai. Tarpukariu Kamajų apylinkėse siuvėjo amatas buvo pats populiariausias. Krautuvėse pasiūtų drabužių, galima sakyti, nepardavinėjo, todėl beveik
kiekvienas kaimas turėjo geriau ar prasčiau siuvantį siuvėją. Dar daugiau jų gyveno miestelyje. Sovietmečiu, nepaisant valdžios draudimų savarankiškai verstis
įvairiais amatais, siuvėjų vis tiek buvo daug.
Tarpukariu ir anksčiau Kamajų apylinkėse vyrą siuvėją vadino kriaučiumi,
moterį siuvėją – kriaučka, kriaučenka. „Iš senybės tai daugiau kriaučka“ (4)2. Vėliau,
sovietmečiu, šiuos amatininkus pradėta vadinti siuvėjais. Prastai siuvantį siuvėją
žmonės dažnai apšaukdavo lopiku, t. y. sugebančiu tik lopyti drabužius.
Be jau minėtų siuvėjų, V. Ruželė atsiminė Verksnionių kaimo siuvėjus Petrą
ir Antaną Kaušakius, siuvėją Zlatkų, Taukaliuką (3). V. Zovienė (Neniškytė) suteikė
žinių apie siuvėją Oną Neniškytę, gim. 1904 m. ir gyvenusią Urlių kaime, siuvėją
Grabauską, vėliau gyvenusį Panevėžyje, vyriškų drabužių siuvėją Leoną Šimkų,
siuvusį Pandėlyjê, Aldoną Zlatkutę iš Verksnionių kaimo, Vingilienę. S. Zovė
pasakojo, kad vien Gudonių kaime
1
Kai kurių siuvėjų vardų pateikėjai nebeprisiminė,
gyveno keturi siuvėjai (išvardijo tris):
todėl straipsnyje jie minimi tik pavardėmis.
Jurgį Stuką, Kazimierą Šukį ir Antaną
2
Skaičius skliaustuose nurodo informacijos pateikėjų
Janonį. V. Dagys prisiminė siuvėjas
eilės numerį straipsnio gale esančiame sąraše.
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Laucienę, Vasiliauskienę, dirbusias Kamajų buitinio aptarnavimo paviljono siuvyk
loje, vyriškų drabužių siuvėją Narbutą (1). Kalbinti kamajiškiai išvardijo šiuos
apylinkių siuvėjus: Bronę Barzdonienę, Joną Balževičių, Čipienę (siuvo moteriškus
drabužius), Juozą Didžgalvį (keliaujantis siuvėjas), Gavėną, Gavėnaitę, Gečiūtę
(gim. 1912 m.), Mačiulienę, Matą Merkį, Mikėną, Muralytę, Narbutienę, Niaurą,
Paulėnienę, Sinicą, Tuskenienę (siuvo moteriškus drabužius), Venclovą.
Siuvėjai turėjo nuolatinę darbo vietą, t. y. siuvo namie, arba keliavo – vyko
siūti į užsakovų namus. Kai kurie siuvėjai dalį laiko dirbdavo namie, dalį keliaudavo. Vienas garsiausių Kamajų apylinkių siuvėjų – keliaujantis siuvėjas Rapolas
Smalstys spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) platino lietuviškas knygas,
užrašinėjo retesnes dainas.
Siuvėjai daugiausia buvo lietuviai. 1825 m. Kamajuose gyveno 15 žydų
šeimų, iš jų du siuvėjai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą beveik visi miestelio amatininkai buvo žydai. 1937 m. užfiksuoti du žydų tautybės siuvėjai.3 B. Zovienė (6)
paminėjo žydų tautybės siuvėją Zildę Skleraitę.
Moterys siuvėjos dažniausiai siūdavo moteriškus drabužius, o vyrai siuvėjai – vyriškus. Kai kurios siuvėjos siuvo tik lengvus viršutinius drabužius. Vyrai
siuvėjai moterims kartais siūdavo kostiumėlius, paltus ir kailinius.
Anot V. Ruželės ir B. Zovienės, miestelio siuvėjai buvo geresni negu kaimo.
Jie siuvo iš pirktinių medžiagų. „Diplomuoti, Kaune diplomus gauna, kurie pasimokina. Kaimo siuvėjai prasimoko, kad tik valdyt adatą“ (3, 6). „Vienas siuvėjas kaimo man
siūdavo paaugliui, tai kad pasiūs sutrauktą, rankovės plačiausios, nemokėjo sukirpt“ (3).
Užsakovai paprastai siuvosi drabužius pas arčiausiai gyvenantį siuvėją. Jei
šeima kviesdavosi keliaujantį siuvėją, atstumas nuo jo gyvenamosios vietos iki
užsakovų namų galėjo siekti daugiau kaip 10 km.
Siuvėjai dažniausiai dirbdavo po vieną, o kai kurie turėjo ir padėjėjų, imdavo mokyti mokinius.
Moterys siuvėjos dažnai siuvo iki ištekėjimo. Sukūrusi šeimą, G. Dagienė
(Pajarskaitė) daugiausia siuvo tik namiškiams. „Mažas buvau, dar ateidavo klientai
siūtis“ (1).
Siuvėjo amatas laikytas gana pelningu. P. Kaušakis buvo grįžęs iš Amerikos,
nusipirkęs žemės, tačiau vertėsi ir siuvimu. „Daugiau uždirbo siūdamas, negu žemę
dirbdamas. Nes greitai pinigas ateina“ (3). Pasak V. Ruželės, „tik kad siuvėjo darbas
nesveikas, daug sėdėt reikia“ (3).
Pasitaikydavo, kad siuvo tik kurį laiką, o vėliau vertėsi kuo kitu. Kai kurie
siuvėjai suderindavo kelis darbus. Pavyzdžiui, V. Dagys – garsus muzikantas.
Groja akordeonu ir Peterburgo (peterburgska) armonika. „Kai iš siuvimo susitaupiau
pinigų, tai pirmas pirkinys buvo akordeonas. „Barcarole“ firmos, vokiškas, bet nelabai
geras“ (1). V. Dagys grojo daugybėje vestuvių, ypač kai dirbo Kamajų kultūros
namų vedėju. Visada groja grįžęs namo po darbo ir per pietų pertrauką darbe.
2000 m. grodamas Peterburgo armonika konkurse Aukštaitijos armonika laimėjo
pirmąją vietą, o 2003 m. Pupų Dėdės armonikos konkurse Pakrúojyje taip pat laimėjo pirmąją vietą. „Kaip muzikantas esu
garsesnis negu kaip siuvėjas. Sako, Da- 3 Prieiga per internetą: http:/shtetl.lt/lt/article/
kamajai-kamay/5, istorija/. Žiūrėta 2014 10 01.
gys – tai tas muzikantas, o nesako – tas
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kriaučius“ (1). S. Zovė dabar verčiasi bitininkyste. Kai pradėjo dirbti kolūkyje
mechanizatoriumi, V. Ruželė siūdavo tik žiemą. „Nes kasdieninių rūbų reikia, kelnių,
kailinių“ (3). Vėliau jau nebesiuvo, nebent kokias kelnes.
Profesijos pasirinkimas. Siuvėjais tapdavo dėl kelių priežasčių:
1. Norėdavo patys. V. Ruželienė mokytis siūti nusprendė pati. Namie reikėjo
padėti dirbti, prižiūrėti vaikus. „Nenorėjau būt namie, sakau, eisiu, išmoksiu siūt“ (4).
2. Fizinė negalia. Siuvėjo amatą neretai rinkdavosi fiziškai neįgalūs žmonės,
negalintys dirbti ūkyje. „Šlubas buvo kaimo siuvėjas Kaušakis. Keliais eidavo“ (3).
3. Būdas lengviau užsidirbti pragyvenimui. V. Ruželė mokytis siuvimo sugalvojo
baigdamas tarnybą sovietų armijoje.
4. Lemdavo tėvų nuomonė. Būsimą profesiją savo vaikams parinkdavo ir tėvai.
Buvo manoma, kad siuvėjo amatas nesunkus, siuvant galima lengviau užsidirbti
pragyvenimui.
5. Giminės būdavo siuvėjai. V. Ruželės senelis vertėsi siuvėjo amatu. Siuvėja
buvo ir V. Ruželienės mamos sesuo.
Siuvėjai ir jų kvalifikacija. Siuvimo pradėdavo mokytis sulaukę įvairaus
amžiaus, dažniausiai baigę pradžios mokyklą. S. Zovė buvo baigęs 4 pradžios
mokyklos klases. V. Ruželienė baigė 6 pradžios mokyklos klases; jai buvo 15 metų.
V. Dagys siūti mokytis pradėjo baigęs aštuonias vidurinės mokyklos klases, o
V. Ruželė – grįžęs iš tarnybos sovietų armijoje.
Amato mokydavosi pas kokį nors vieną arba kelis geresnius siuvėjus, kurie imdavo mokinius, pas savo šeimos narius siuvėjus, kursuose, taip pat patys. Dėl mokslo
paprastai tardavosi tėvai, o jei būdavo vyresnio amžiaus, tuomet spręsdavo patys.
Mokymosi trukmė buvo įvairi – nuo pusės iki dvejų metų. V. Ruželė mokėsi
apie pusmetį. „Tai pas vieną siuvėją nueidavau, tai pas kitą. Visai mažai mokiausi“ (3).
S. Zovė mokėsi metus, o V. Dagys – dvejus.
Užmokestis už mokslą taip pat skyrėsi. Dažnai mokiniai ir visai nemokėdavo
juos mokiusiems siuvėjams. „Šešelgis pasakė, kad jam nereikia mokesčių. O jaunam
ar rūpi tie pinigai“ (4). S. Zovė atsilygino maisto produktais. „Už metus laiko tėvai
davė bekoną. Pinigais nereikėjo. Po karo pinigų, nieko nebuvo, viskas buvo maistu“ (5).
Už V. Dagio mokslą sumokėjo tėvas. „Mokėjo pinigais“ (1).
Mokiniai pas savo siuvimo mokytoją paprastai mokydavosi šešias dienas
per savaitę, išskyrus sekmadienį. V. Dagys mokėsi penkias dienas per savaitę.
„Šeštadieniais tik kaip kada“ (1).
V. Ruželienės siuvimo mokytojas – Šešelgis. Jis daugiausia siuvo vyriškus
drabužius. Skåpiškį nuo duomenų pateikėjos gimtojo Urliÿ kaimo skyrė 10–13 kilometrų. „Eidavau tiesiai per miškus“ (4). Mokydavosi po savaitę. „Savaitę pabūnu,
pabėgu, savaitę namie pabūnu – ir vėl. Bijojau vokiečių. Būdavo, vokiečiai per langus
žiūri ir šaukia šaukia, kad išeičiau“ (4). V. Ruželienė nakvodavo pas kaimynystėje
gyvenusias senutes, nes pas Šešelgį nebuvo vietos. Valgydavo pas mokytoją.
Kartu mokėsi dar dvi mergaitės. „Mums paduoda, parodo, mes pastriguojam, arba
paliepia apmėtyt. Jam kaip padėjėjos būdavom“ (4). Adatas duodavo, bet antpirščius
reikėdavo atsinešti savo. Išmoko apmėtyt audinį, daigstyti (sustriguoti), tinkamai
minti siuvamosios mašinos pakojį. Teko nemažai lyginti anglimis kaitinamu lygintuvu. „Daug darbo, kol įdegi“ (4).
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Kadangi pokario laikais beveik nebuvo naujų medžiagų, V. Ruželienė namuose
rinkdavo audinių gabaliukus ir pas Šešelgį pasiūdavo seserims palaidinukių. „Jei
suplyšę baltiniai, tai juos ir kitus skarmaliukus. Buvo baisūs metai, skarmalynas“ (4).
Pateikėjos mama gražiai ausdavo, suverpdavo plonos vilnos. „Į vėlyklą duodavo,
rudai nudažo“ (4). Besimokydama V. Ruželienė iš namie austos vilnos pasisiuvo
sau kostiumėlį.
Ji prisiminė, kad mokytis lekalų braižybos pradėjo „užėjus rusams“ (4). „Padėjo brėžinių knygas, sako, parodysiu ir išmokysiu. O aš pasiimu, pažiūriu ir nupaišau.
Klausia, su kuo dabar pamatavai, kad viskas tinka. Niekuo, iš akies“ (4).
S. Zovė, mokydamasis siūti, gyveno savo namuose. Mokslas prasidėdavo
apie devintą valandą ryto. „Ateini, maždaug devynios valandos, o išeini anksčiau ar
vėliau, maždaug kiek darbo yra“ (5).
S. Zovės siuvimo mokytojas Rimkus buvo geras siuvėjas. Jis siuvo vyriškus
drabužius. Siūti mokė „viską iš eilės – paprastai“ (5). Mokiniams duodavo adatas,
antpirščius. Pirma išmokė siūti kilpas, paskui parodė, kaip siuvamos nesudėtingo
kirpimo kelnės. Anot S. Zovės, mokytojas mokė neblogai. „Sukerpa ir duoda darbo,
ir taip siūdavom. Jis jau imdavo pinigus, o mes kaip mokiniai“ (5).
V. Dagys mokytis siūti pradėjo visiškai nemokėdamas. Jį mokė vyriškų
drabužių siuvėjas K. Grižas, tuo metu buvęs apie 50 metų amžiaus. Mokytojas
gyveno Ažùbalių kaime. Ažubalių kaimą nuo Kurkliìčių kaimo skyrė du kilometrai. Valgio mokinys įsidėdavo iš namų.
Kartu mokėsi dar vienas mokinys – Juozas Kirlys, tačiau jis siuvimu nesivertė. „Ne siuvimo žmogus“ (1). K. Grižas pirmiausia išmokė, kaip užsimauti
antpirštį (pirštuką), paskui parodė siuvimą rankomis, mašina. „Pradžioj rankinius
darbelius, kas lengviau – pastriguoti, paskui – tolyn, tolyn“ (1). K. Grižas mokė gerai,
paslapčių neturėjo. „Kerpa, aiškina viską“ (1). Pasitaikydavo tokių siuvėjų, kurie
kerpamą audinį išsinešdavo į kitą kambarį. „O man, būdavo, sako, subraižyk kelnes.
Subraižau, patikrina, ar gerai“ (1).
Visiems pasakojusiems siuvėjams besimokant papildomų darbų mokytojo
ūkyje dirbti nereikėjo.
Kai kurie siuvėjai siūti toliau mokėsi tobulinimosi kursuose. 1954 m.
V. Ruželė vienerius metus mokėsi Panevėžyje surengtuose siuvimo kursuose.
„Skelbimas kabėjo Rokiškio dvare. Siūt mokėjau, man reikėjo braižybą. Man taip, kaip
seniau, kad matuodavo ant virvelės mazgelius rišdami, man taip netiko“ (3). 2005 m.
tebeturėjo kursuose darytą su lekalais braižytų brėžinių sąsiuvinį. Jame yra įvairių kelnių, švarkų, puspalčių, paltų, kostiumų, kunigo sutanos, lietpalčio, gaubto
nuo lietaus (bašliko), kombinezono, treningo, kailinių brėžiniai. Yra ir drabužių
detalių – rankovių, apykaklių, kišenių
brėžinių. V. Ruželė pasakojo, kad 4
Vulfas Jalovas, Paryžiaus ir Londono drabužių
drabužių sukirpimo kursuose mokė
kirpimo akademijos profesorius, 1931 m. Kaune
buvo išleidęs knygą Siuvėjos draugas: profesoriaus
naudodami garsių tarpukario siuvimo
V. Jalovo kirpimo metodė. Rengdavo siuvėjų kursus.
4
mokytojų Vulfo Jalovo ir Juozo Ber- 5 Juozas Bernotas 1938 m. Kaune išleido knygas:
Moteriškų drabužių kirpimo ir siuvimo vadovas: tobuloji
noto5 siuvėjams parengtas braižymo su
sistema ir Vyriškų drabužių kirpimo ir siuvimo vadovas:
lekalu lenteles. „Lentutė dalybos pagal
mišrioji sistema. Jo vyriškų ir moteriškų drabužių
ūgį, reikia dalint į ketvirčius, nereikia
siuvimo kursai Kaune veikė nuo 1929 m.
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centimetro žymėt. Jalovo supaprastinta, kad būtų galima negabiems suprasti, trupmenos
išmestos“ (3). J. Bernoto braižyba buvo sudėtingesnė. „Panaši ir Bernoto lentutė,
buvo knyga siuvėjų, lietuviškai. Lengviau braižosi, kai pažiūri į lentutę. Dėstytojas davė
ir persibraižėm per pamoką“ (3). V. Ruželė kursuose mokėsi kas antrą dieną po
pora valandų. Mokytis sekėsi, gaudavo stipendiją. Kursuose pasiuvo žmonai paltą.
Medžiagos nusipirko Panevėžio parduotuvėje. „Pagal projektą, iš raudono bobriko.
Pašiltintas vata, iš vidaus apsiūtas maišu“ (3). Baigęs gavo diplomą.
V. Dagys taip pat du mėnesius mokėsi siuvimo kursuose Rokiškyje.
Baigę mokslus, pateikėjai pradėjo siūti savo namuose namiškiams, giminėms,
kaimynams, keliaudavo. „Kiek prasimokiau ir siuvau“ (4). Pamažu plėsdavosi ir užsakovų ratas. „Greit gi žmonės sužino“ (5). Išmokęs siūti, V. Ruželė keliaudavo pas
užsakovus. Siuvo vyriškus drabužius: kelnes, treningus, striukes, paltus, kailinius.
V. Ruželienė siuvo namuose ir pas užsakovus, daugiausia Rokiškio rajone. Ji siuvo
sukneles, palaidinukes, švarkelius, paltus, kailinius. S. Zovė siūdamas keliaudavo
po kaimus. Pirmiausia siuvo pas gimines. „Nuvažiuoji pasisvečiuoti, pasiuvi. Vaikams
reikia apsiūti, šeimynai. Ateini ant vieno kaimo, tai mėnesį ir sėdi. Ir pačių šeimyna
nemaža buvo“ (5). Daugiausia siuvo Kùpiškio rajone, ten mažiau siuvėjų. Vienai
šeimai tekdavo siūti savaitę ar mėnesį. S. Zovė siūdavo vyriškus drabužius: kostiumus, kailinius, paltus, kepures. Moterims siuvo tik paltus. V. Dagys gimtajame
Kurkliečių kaime buvo vienintelis siuvėjas. Pas užsakovus neidavo. Siuvo žmonėms
iš aplinkinių kaimų, iš toli niekas neatvažiuodavo. Iš pradžių jis siūdavo drabužius
vyrams, vėliau vyrams ir moterims, o paskui – vien tik moterims. Taip pat siuvo
kailinius, pirštines. V. Dagiui teko siūti ir vaikiškus drabužėlius.
Siuvimo įrankiai ir priemonės. Adatos ir adatinės. Tarpukariu įvairaus
dydžio ir storumo adatos būdavo perkamos krautuvėse. Po karo adatų įsigydavo
turguje arba krautuvėje. „Žydė atnešdavo, važinėdavo po kaimus ir adatas vežiodavo,
į skudurus iškeisdavom“ (5).
Adatos turėjo numerius: 90-o numerio – plonesnės, 120-o ir 140-o – storesnės. Kailius siūdavo su trikampėmis ašmeninėmis adatomis.
Siuvėjai adatas dažniausiai smeigdavo į vatos prikimštą medžiaginę stačiakampio, kvadrato, apvalios ar širdelės formos pagalvėlę su kilpele, kurią prikabindavo prie siuvamosios mašinos. Susmeigdavo ir į audinio gabalėlius. V. Rimkus
adatas smeigdavo į iš karvės kailio plaukų drėgnomis rankomis suveltą apvalų
kamuoliuką. V. Dagys adatas sudėdavo ant magneto.
Šis siuvėjas daigstymui naudojo adatėles. Jis prisiminė, kad jo mama G. Dagienė ir tarpukariu naudojo daigstymo adatėles.
Anot S. Zovės, sovietmečiu siuvamajai mašinai adatų gauti buvo nesunku.
„Juk perki ne vieną, o kokį šimtą, šimtą penkiasdešimt dėžutėj. Kad užtektum, jeigu
sulaužysi, po vieną juk neieškosi“ (5). Pateikėjas dar ir dabar, nors mažai siuva, turi
kelias dėžutes siuvamosios mašinos adatų.
Antpirščiai. Antpirštis vadintas pirštuku, pirščiuku, nopercku. Jų turėjo po
kelis. Antpirščiai buvo pagaminti iš geltonos ar baltos spalvos metalo, uždaru arba
kiauru galu. „Tokios blėkutės [skardelės]. Dvigubi, kad nepradurt. Ir kailius reikdavo
siūt su rankom, tai su pirštuku stumi“ (4). Siuvėjas pasirinkdavo tokį antpirštį, su
kokiu jam patogiau siūti. „Kokį nori, su galu ar be galo. Man geriau be galo. Jeigu
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biškį pirštas plonesnis, tai pasistumia aukščiau ir palaikai. Dabar pirštai seni – kriaučius
išvažiavo“ (4).
V. Ruželė turėjo didelį, senovinį, apie 1930 m. pagamintą antpirštį „su
pamušalu“. Antpirščio viršus ir vidus – valcuoto plieno. Jį pateikėjas su kaimyne
išmainė į žirkles. „Kaip žiedas brangumo ir ne vieną žiedą uždirbęs yra. O kai mergina
užsimauna, netinka, negali siūt. Geležinį turėjau, tai negalėjau siūti, nuslysta, be krašto
buvo. Geriausia patogiausia viršum siūt“ (3).
Antpirščiai susidėvėdavo, prakiurdavo. „Prasisiuva, paskui lieka“ (1). „Sudyla
gi antpirščiai, per metus pasidaro skylutė“ (5).
Antpirščiai buvo laikomi siuvamosios mašinos stalčiuke, dėžutėje, siuvimo
metu pasidedami ant darbo stalo.
Žirklės. Siuvėjai medžiagą dažniausiai kirpo didelėmis siuvėjiškomis žirklėmis.
„Tai tikros žirklės, labai gerai kerpa. Buvo du galai platūs, vieną nušmirginau [nudildžiau], kad man medžiaga geriau gulėtų prie stalo“ (3). K. Grižas kirpo senoviškom,
labai prastom žirklėm. „Neišgaląstos, tai nekerpa. Mašiną gerą turėjo, bet žirklių tai
neturėjo“ (1). S. Zovės siuvimo mokytojas turėjo visokių žirklių – didelių, ilgų,
siuvėjiškų. „Dabar nebėra, argi žirklės čia – ruskos [rusiškos]. Pas jį buvo geros žirk
lės – užsienietiškos, prieškarinės. Pasidėt rankom gerai tokiose žirklėse“ (5). V. Ruželienė
kirpo tarpukario Vokietijoje, Felix įmonėje, pagamintomis siuvėjiškomis žirklėmis
Solingen. Jas nupirko mamos sesuo.
G. Dagienė turėjo vienas žirkles – vidutinio dydžio, Singer įmonės. „Turėjo
būti geros žirklės“ (1).
Kiti siuvėjai naudojo ir siuvėjiškas, ir mažesnes žirkles. „Turėjau ir vienas,
ir antras, ir trečias, ir ketvirtas – iš viso daug. Tebėr visos“ (1).
Žirkles siuvėjai dažniausiai įsigydavo turguje, parduotuvėje, kartais jau naudotas pirkdavo iš kitų siuvėjų. Tarpukaryje, perkant Singer siuvamąją mašiną, prie
jos būdavo pridėtos ir tos pačios firmos žirklės. Pasak V. Ruželės, užsienio šalyse
pagamintos žirklės iš geresnio metalo negu sovietinės. „Rusų tai viena minkštesnė,
kita kietesnė, išsikerpa duobutėm. Užsienio tai vienodo kietumo plienas“ (3).
Žirkles siuvėjai laikydavo ant stalo arba siuvamosios mašinos stalčiuke.
Lygintuvai. Siuvėjai lygindavo daug. „Medžiagos neišsilyginsi, negalėsi dirbti“ (5). Jei siuvėjas turėdavo mokinių, lyginimas buvo vienas pagrindinių jų darbų.
Kol nebuvo elektros, drabužius lygino (prosino) ketaus lygintuvais (prosais,
prociais), kaitinamais medžio anglimis (anglių, anglinis, su anglimis). „Geriausi ang
lys – beržo medžio“ (5). Kamajų apylinkių siuvėjai daugiausia lygino lygintuvais su
kaminėliais (dūminiais). Pasitaikydavo ir lygintuvų su kiaurymėmis šonuose, tačiau
jau rečiau. „Tokie senesni“ (6). „Su kaminėliu geresnis, su skylėm – tai pasitaiko, kad
ir anglys iškrenta, ir ne taip dega“ (1).
Lygintuvai skyrėsi dydžiu, svoriu. Kai kurių korpuse buvo išlietas numeris.
Kuo didesnis skaitmuo, tuo lygintuvas sunkesnis. „Pagal dydį turėjo numerius –
penktą, aštuntą. Buvo net dvylikto numerio lygintuvų. Tokie jau – dideli“ (5). S. Zovė
lygino devinto numerio lygintuvu su kaminėliu. Turėjo ir mažesnį penkto numerio lygintuvą, kurį vėliau padovanojo broliui. Kai kurie siuvėjai turėjo po kelis
lygintuvus.
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Lygintuvą užkurdavo mosuodami. „Paputi, palauki, kol užsikurs, nepuoli tuojau, sunkiai sunkiai“ (4). Įkaitusį lygintuvą pastatydavo ant krosnies, viryklės arba
ant lieto, kartais išlankstyto, vielinio apvalaus, stačiakampio ar trikampio formos
padėklo. Pasitaikydavo, kad apie įkaitusį lygintuvą pamiršdavo. „Vienas kelnes
sudeginau – perkaitinau ir uždėjau. Kostiumą buvau pasiuvęs“ (1). „Ir stalai anksčiau
sudegdavo“ (3). „Elektrinį gali pareguliuot. O ten iš pradžių įkaista, o paskui atvėsta“ (5).
Karštas anglis iš krosnies išgriebdavo dažniausiai pačių išlankstytomis vielinėmis žnyplėmis su apvaliais ar stačiakampio formos galais. „Anglių taigi sočiai,
pečius kūrenosi“ (6). Anglių lygintuvui pasiruošdavo ir iš anksto. „Į metalinį kibirą
nekiaurą pripili anglių ir užpili vandeniu ar užmeti drabužiu, kad nepraeitų oras, ant
viršaus“ (4). Kibirą taip pat uždengdavo dangčiu. „Sudūsta tada, vėjas išpučia“ (5).
Užgesintas anglis laikydavo ir dėžėje. Kurdami lygintuvą, įdėdavo truputį karštų
anglių iš besikūrenančios krosnies, o ant viršaus užberdavo šaltų.
Vėliau ketaus lygintuvus pakeitė elektriniai.
Lyginimo lentos. Siuvėjai drabužius lygindavo ant užtiesto stalo, kai kurie naudojo lyginimo lentą. V. Ruželienė lygino ant stalo, pasitiesusi kokią seną
austą paklodę arba ant paprastos lentos. Vėliau parduotuvėje nusipirko fabrike
pagamintą lyginimo lentą.
S. Zovės lyginimo lenta buvo sudaryta iš dviejų, lygiagrečiai viena ant kitos sudėtų, stačiakampių, suapvalintais galais lentų, sujungtų dviem statmenomis
lentelėmis. Lyginimo lentos viršus aptrauktas audiniu. Lentos reikėjo atvartams,
atlapams, rankovėms, klostėms lyginti. „Susigalvoji, kokių reikia, būdavo, kai kas
padaro, meistrai staliai. Pasiuvi ką nors mainais“ (3, 4). Kartais vienas lentos galas
būdavo siauresnis. „Toks ypač tiko rankovėms“ (5).
Lyginimo lentas laikydavo ant stalo arba padėdavo kambario kampe.
Duomenų pateikę siuvėjai manekeno nenaudojo.
Siuvamoji mašina. Siuvamoji mašina – vienas pagrindinių siuvėjo darbo
įrankių. Pačios siuvamosios mašinos buvo skirtingos gamybos technologijos: senesniosios – primityvesnės, su rotacinės šaudyklės mechanizmu, naujesnės – su
vertikaliu adatos vedžiotuvu.
Siuvamosios mašinos buvo rankinės arba kojinės. Pradedantis siuvėjas dažnai
siuvo rankine. Rankines siuvamąsias mašinas patobulindavo, pritaisydavo joms
kojinę pavarą.
Kamajų apylinkėse populiariausios siuvamosios mašinos – kojinės, gamintos
Singer įmonėje. Tarpukariu Singer siuvamosiomis mašinomis prekiauta itin aktyviai:
buvo sukurtas agentų, siūlančių išsimokėtinai pirkti mašinas, tinklas, organizuoti
nemokami Singer siuvimo bei siuvinėjimo kursai.
Siuvėjas Šešelgis siuvo kojine siuvamąja mašina Singer. „Smetonos laikų
mašina“ (4). G. Dagienė siuvo rankine siuvamąja mašina Singer. „Su pailga kaip
pieštukas špūlyte ir čelnoku [ritelės mechanizmu]“ (1). Tokios mašinos senesnės, paskui
išėjo naujesnės – tokia trumpa špūlytė“ (1). Vėliau įsigijo siuvamąją mašiną Podolsk.
V. Ruželienės pirmoji siuvamoji mašina – sena rankinė Singer. „Visai paprasta,
su pailga šeivute“ (4). Ją tėtis pirko iš rusų. „Atidavė karvę. Nesinori atsimint, kokie
sunkūs buvo laikai. Jaunimas nesupras dabar. 11 metų sulaukus jau pjaut reikėjo eit“ (4).
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Pirmoji S. Zovės siuvamoji mašina buvo Singer įmonės – zingerska (5). „Ją
atvežė iš Kauno špekuliantai. Už seną, jau naudotą mašiną davėm avį, nes po karo
pinigų nebuvo, viską keisdavo ant gyvulių. Prekė už prekę, pavyzdžiui, špekuliantai parduoda mašiną, gautą mėsą nuveža į Kauną, ten parduoda arba pravalgo“ (5). Kadangi
ši siuvamoji greitai sugedo, S. Zovė nusipirko sovietų gamybos siuvamąją mašiną
Podolsk ir uždėjo ant Singer pakojo. Vėliau įsigijo dar dvi sovietų gamybos mašinas, vieną iš jų zigzaginę – siūlėms apmėtyti.
V. Ruželei rankinę siuvamąją mašiną Podolsk nupirko tėvas. „Singerio kojas pats atskirai nusipirkau, įsidėjau į staliuką. Man buvo patogiau“ (3). Siuvamąsias
mašinas dažnai pardavinėdavo turguje. „Pereini, ieškai“ (3). Vėliau Salÿ miestelio
parduotuvėje už kiaušinius nupirko lenkų gamybos kojinę siuvamąją mašiną
Lucznik. „1000 kiaušinių reikėjo surinkt. Gera mašina buvo“ (3). Dabar siuva kojine
siuvamąja mašina Čaika. „Su zigzagu, nereikia apmėtyt“ (3). Už ją mokėjo 200 rublių.
V. Dagys turėjo naują suomišką kojinę siuvamąją mašiną Tikka. Ją Vilniuje nupirko tėtis. Pateikėjo nuomone, sovietų gamybos pramoninės siuvamosios
mašinos – geros. „Aš ir dabar siuvu ant rusiškos. Turėjau vokišką nusipirkęs, bet per
tris metus atsisakė. Pradėjau reguliuot, reguliuot, dar prišmirgeliavau [pagalandau], tai
visiškai atsisakė“ (1).
Siuvėjai turėdavo ir po kelias siuvamąsias mašinas. S. Zovės siuvimo mokytojas turėjo keturias siuvamąsias mašinas. „Pirma tris, paskui dar vieną. Atveždavo
pataisyt, paskui nusipirkdavo. Spekuliantai iš Kauno, taigi, nuo vokiečių buvo paliktų. Kaip
dabar veža ryzus [skudurus], taip seniau veždavo siuvimo mašinas“ (5). Siuvamosios
mašinos buvo nenaujos, kojinės, daugiausia gamintos Singer įmonėje. Storesnius
drabužius siuvo didesne mašina, plonus – mažesne.
Dažnai pasitaikydavo, kad žmonės turėjo nusipirkę siuvamąsias mašinas, o
nemokėjo jomis naudotis. V. Ruželės teigimu: „Aš sutvarkydavau, specialistas. Kaime
žmonės nemokėdavo mašinos sustatyt, adatos įsidėt. Net arielkos užfundydavo“ (3).
Siuvamąją mašiną siuvėjai prižiūrėdavo, jos mechanizmą sutepdavo alyva.
Besimokydami amato S. Zovė su J. Petroniu tai darydavo kiekvieną dieną. „Jeigu
nori siūti, reikia prižiūrėti mašiną“ (5).
Siuvėjai daug siūdavo ir rankomis.
Medžiagos drabužiams. Audiniai. Drabužius siuvėjai siuvo iš namie austų
ir pirktinių medžiagų. Tarpukariu naujų audinių įsigydavo manufaktūros krautuvėse, į kurias užsakovai dažnai ateidavo kartu su siuvėju.
Pokariu daug siūdavo iš namie austų audinių – drobės, milo, čerkaso. Tuo
laikotarpiu buvo sunku gauti pirktinių medžiagų. „Pirktinių labai mažai kas turėjo,
brangu. Labai sunkus metas“ (1). Siuvėjui dažnai tekdavo kombinuoti, pavyzdžiui,
striukės priekį siūti iš vienos audinio atraižos, nugarą iš kitos ir pan.
Žmonės taip pat prašydavo siuvėjų išversti ir persiūti padėvėtus drabužius.
„Išardyt labai sunku, kad niekur neįpjautum medžiagos“ (3). Ardydavo rankomis, su
adata. „Reikia išpešiot, išardymas keblus“ (5). „Neturi medžiagų pirkę, tai iš suplyšusių
kelnių siuvi, išardai tai sijonus“ (4).
Pamušalą drabužiams ausdavo. Tai buvo šiurkšti drobė. Vėliau jį pirkdavo
parduotuvėse. Į žieminį paltą klodavo ir vatą, kurią reikėdavo dygsniuoti.
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Vėliau audinių įsigydavo parduotuvėse, jų atsiųsdavo siuntiniuose iš užsienio.
Moterys lengvus drabužius siūdindavosi iš žoržeto, šilko, velveto, aksomo, krimplino.
Atneštus audinius siuvėjai laikydavo komodoje, spintoje. Paprastai į sulankstyto audinio vidurį įdėdavo lapelį su savininko pavarde.
Siūlai. Ateidami pas siuvėją, užsakovai atsinešdavo ne tik medžiagą, bet ir
siūlų. Drabužius siuvėjai daugiausia siuvo trisdešimto ir keturiasdešimto numerio
siūlais. Siūlai būdavo suvyti į mažas ar dideles rites. Kai kurie užsakovai atneštą
ritelę palikdavo, kitiems siuvėjai ją atiduodavo atgal.
Anot V. Dagio, „tarpukaryje siūlus labai taupė. Jei likdavo, atiduodavo. Strigas
ištrauko ir suveja. Namų darbo siūlus naudojo retai, tik siūdami rankomis“ (1).
Pokariu su siūlais taip pat buvo sudėtinga. S. Zovė prisiminė, kad „kaime
verpdavo moterys iš linų dėl siuvimo siūlus ir suverpdavo taip plonai, kad lįsdavo per
mašinos adatą. Dar susukdavo“ (5). Siūlų ritė kainavo kilogramą lašinių. „Paskui po
pusę kilogramo būdavo, jau pigiau. Viskas už lašinius, atveždavo iš miesto ir mes keisdavom. O jeigu pristigo siūlų ir skolinasi, tai net matavo metrais, kiek reikės atiduoti“ (5).
Vėliau siūlus drabužiams siūti pirkdavo patys siuvėjai. Siūlų rites sudėdavo
į siuvamosios mašinos stalčiuką.
Drabužių užsegimas (sagos, kabliukai, spraustukai, užtrauktukai). Sagų,
kabliukų, užtrauktukų dažniausiai atsinešdavo užsakovai. Kartais sagas aptraukdavo audiniu ir įsiūdavo. Jų turėdavo ir patys siuvėjai. Pasitaikydavo, kad siuvėjui
atnešdavo ir senų sagų. „Po karo nelabai buvo tų sagų, tai išpjaustydavo iš senų
paltų ir panašiai“ (1).
Drabužius taip pat užsegdavo dviejų dalių kabliukais. „Kelnių užsegimą
padarydavo iš išlankstytų vielos kabliukų“ (3). Naudojo ir spraustukus.
Siuvėjai sagas, kabliukus, spraustukus, užtrauktukus laikydavo prie užsakovo atneštos medžiagos, siuvamosios mašinos stalčiukuose, dėžutėse, maišeliuose.
Klijuotės (įdėklai). Klijuotes (klijonkes), skirtas sutvirtinti švarkų, švarkelių,
paltų apykakles, atvartus, atlapus, rankogalius, pirko krautuvėse arba jų atnešdavo
užsakovai. Klijuotė – tai lininė, standžiai lygintuvu išlyginta medžiaga. Kad būtų
standesnė, ją mirkydavo sėmenyse arba piene. Ašutines klijuotes moterys ausdavo
namie iš arklio ašutų. „Suverpia su siūlais, susuka, audžia“ (6). Tokią klijuotę vadino kameliu, kamele. Anot V. Ruželės, „Smetonos laikų ta ašutinė. Švarką panešiosi
ir išsipešioja. Reikia padaryt taip, kad nelįstų ašutai, atsiūt kraštai. Nepriprosysi [neprilyginsi], pasikėlęs. Moteriškiems apykaklė, pečiai, krūtinė didesnė negu vyrų, nelengva
padaryt, sustatyt“ (3). Siūdami drabužius ašutinę klijuotę klodavo tarp pamušalo
ir medžiagos. „Iškerpi. Dedi vatos, kokio merliaus ir varai“ (4).
Kostiumų siuvimas. Pokariu vyriški drabužiai buvo siuvami pagal sportinę
madą. „Kišenės keturios švarko, kelnės siauros, neilgos į galą“ (5). Mados keisdavosi.
„Buvo madingi statūs kostiumo pečiai, vatos pridėta. Kelnės plačios, dvieilis švarkas.
Siuvau kariškas kelnes į batus, diginalo“ (3).
Kailinių siuvimas. Abu siuvėjai Ruželės, S. Zovė ir V. Dagys siuvo kailinius.
Ypač po karo žmonės kaimuose išdirbdavo visokių kailių, daugiausia avių. „Žiemą
kailiniai ir eidavo“ (5). Kailiniams pasiūti reikėjo maždaug keturių kailių, o jeigu
užsakovas norėjo ilgesnių kailinių – penkių. „Priklauso, koks kailio didumas“ (5).
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„Labai ilgų neteko siūt“ (3). Ruželėms teko siūti ir iš prastai išdirbtų avikailių.
„Atnešdavo riebaluotų, šlykštu net“ (3).
Kailinių šonus, rankoves siūdavo rankomis. Pakraščius išskusdavo. „Ne du,
bet keturi kailiai, per keturis reikia. Užtat pirštų nebėra. Du kailiu nuskuti, per trečią –
juostą nuskuti. Įdedi į tarpą tą juostą“ (4). Pakraščius apsiūdavo mašina. Apykaklė – pridėtinė, kito kailio, kitos spalvos, paprastai juoda. Kailinius daugiausia
siuvo lininiais siūlais. „Kol nutrauki, tai net rankas pjauna“ (4). Siūlus išvaškuodavo.
„Mašina lininį siūlą tai nukapoji. Kaip įpranti, tai nieko“ (4).
S. Zovė iš avikailio taip pat siūdavo kailinius, užvelkamus ant palto (šiūbas),
striukes, kailines liemenes, pirštines.
Kepurių ir kepuraičių siuvimas. Vyrai pas siuvėjus dažnai siūdindavosi
kepures. „Tada mada buvo. Šliktai vadindavosi, tokios paprastos. Kaškietai – su lankeliu“ (5). Vyrai be kepurės niekur neidavo: „Juk jeigu pametei kepurę, kaip gali be
jos eiti. Kur eidavo, visi su kepure“ (5).
Pateikėjos M. Mišanovienės teta Ona Džiugelytė (gim. 1888 m.) tarpukariu
garsios Kamajų siuvėjos siūtą skrybėlaitę 1949 m. išsivežė net į tremtį Irkùtsko
krašte. Skrybėlaitę per tremties negandas išsaugojo ir parsivežė į Lietuvą.
Antklodžių siuvimas. V. Ruželienė antklodes (kaldras) siūdavo iš audinio
kampo, rankomis. Siuvamąja mašina jų nesiuvo. Patiesdavo namie austą medžiagą, uždėdavo vatą, o ant viršaus užtiesdavo pamušalą iš satino. Satino viršų
išbraižydavo linijomis.
Drabužių modeliavimas. Matavimo priemonės. Matuodami užsakovus, siuvėjai naudojo suvyniojamas, iš klijuotės pagamintas centimetrines juosteles (centimetrus). V. Ruželės senelis siuvėjas matavimams naudojo šikšninę juostelę (šikšną),
joje surišdavo mazgelius. V. Ruželienei tėtis buvo atidavęs ir trumpą metalinę
liniuotę. „Geležinę, nes nesulūš niekas. Smagiau su geležine“ (4). Ją buvo pirkęs ar
parsivežęs iš Amerikos. „Jei dirbdavo ką iš geležų, tai prisideda. O man matuot, visur labai tiko. Kampam labai tiko“ (4). Braižydama ant mažesniam siuviniui skirtos
medžiagos naudojo metalinę liniuotę, o didesniam – jau ilgą medinę. Jei reikdavo
siūti pas žmones, pateikėja veždavosi metalinę liniuotę.
Tiesias linijas ant medžiagos braižė pasiėmę ir ilgą medinę liniuotę. S. Zovės liniuotė su įrėžtais romėniškais skaitmenimis – beveik šimto metų senumo.
V. Ruželienės liniuotė – su ilgu kotu. „Medinę vadinau liniuote ilgesnėm linijom“ (4).
Kai kurie siuvėjai naudojo trikampio formos liniuotes. V. Dagys trikampio
formos liniuotės neturi. „Kai prireikia, tai iš popieriaus pasidarai, sulankstai ir gaunasi
tikslus trikampis“ (1).
Ant V. Ruželės siuvamosios mašinos korpuso buvo padaryta liniuotė, kuria
irgi galėjo matuoti audinį.
Centimetrines juosteles siuvėjai laikė siuvamosios mašinos stalčiuke, ilgas
medines ar trikampes liniuotes pasidėdavo ant stalo, pakabindavo ant sienos.
Braižymo priemonės. Siuvėjai ant medžiagos dažniausiai braižė baltos spalvos siuvėjiška kreida. „Muilu labai mažai, kai prastas koks audinys, čerkasinis, tada
pasižymi“ (5).
Rimkus linijas pažymėdavo nusmailintu muilo gabaliuku. G. Dagienė ant
medžiagos braižė anglimi arba muilu. „Bet muilas naminis nerašydavo, tik pirktinis
tiko. Ir dabar, jei muilas prastesnis, jis nerašo“ (1).
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Kreidą ir muilo gabaliukus siuvėjai laikydavo siuvamosios mašinos stalčiuke,
dėžutėse.
Madų žurnalai. Kai kurie siuvėjai, ypač siuvę moteriškus drabužius, modelius užsakovams siūlė pasirinkti iš madų žurnalų. S. Zovės siuvimo mokytojas
Rimkus turėjo prieškarinių madų žurnalų, kuriuos laikė padėjęs ant lentynos.
Žmonės juos pavartydavo, išsirinkdavo modelius.
V. Ruželienė pirkdavo madų žurnalus. „Kai žmogus išsirenka, tada, jei matau,
kad tinka, tada patariu. Sunku išfasonuot, reikia figūrą žinot, ir trūkumų būna, bet negi
pasakysi, nekultūringa“ (4).
Dalis siuvėjų madų žurnalais nesinaudojo. „Žmona tai turėjo, o kam man
madų?“ (3). V. Dagio nuomone, „apie tuos žurnalus seniau niekas ir nežinojo, tačiau
mados buvo, maždaug tokios linijos – įliemenuotas ar ne“ (1).
Iškarpos. Kiekvienas siuvėjas drabužius sukirpdavo individualiai, naudodamas savo sistemą. Vieni naudodavo iškarpas, kiti – ne. Jas vadino formomis,
pormomis. Sudėtingesniam modeliui iškarpa yra būtina, paprastą galima išbraižyti
tiesiai ant medžiagos. Dar kiti turėjo tik rankovės iškarpą, kurią pritaikydavo
įvairiems siuviniams.
S. Zovė sukirpdamas naudojo keletą iškarpų: rankovėms, pečiams, „kokiems
išlenkimams“ (5). V. Ruželė taip pat pasidarydavo iškarpų. Naudojant iškarpas,
susitaupo medžiagos. „Pavyzdžiui, kostiumo kelnės. Jei nori fasonuot, tai reikia būtinai
formos. Geri siuvėjai turi daug formų įvairių“ (3). Siuvant kailinius taip pat reikalinga
iškarpa, nes „išeis kreivais kraštais“ (3).
Siuvėjai iškarpas nusibraižydavo besimokydami, iš madų žurnalų, gaudavo
iš kitų siuvėjų. Jas darė iš storesnio rudos ar vyniojamojo baltos spalvos popieriaus, laikraščių.
Iškarpas siuvėjai dažnai suvyniodavo į ritinėlius. Tie siuvėjai, kurie iškarpas pakabindavo ant sienos, paprastai jose iškirpdavo trikampio formos skylę.
S. Zovė, jei iškarpa buvo padaryta iš storesnio popieriaus, ją pakabindavo ant
sienos, jeigu iš plono – sulankstydavo. Kur nors keliaudamas siūti, iškarpas susukdavo į ritinėlius ir surišdavo. Šešelgis sukirpdamas naudojo ne iškarpas, o
knygas su jau padarytais brėžiniais. „Jis turėjo braižybos knygas ir iš tų knygų gerai
dirbo. Specialistas“ (4).
Drabužių matavimas. Užsakovo pavardę, figūros matmenis (mierą, išmierą)
siuvėjai žymėdavosi knygutėje, sąsiuvinyje arba ant popieriaus skiautės. V. Ruželienė matmenis pasižymėdavo sąsiuvinyje. „Pasirašydavau, kur dirbu, tada žinau,
kam ir matmenis. Modelių nepiešdavau, pavardės nerašiau“ (4). G. Dagienė matmenis
žymėdavosi įvairiai. „Bet kur. Gal turėjo kokį popieriuką. Po karo nieko nebuvo. Apie
paišelį galėjai tik svajoti, paskui tik atsirado. Kartais, kaip prisieina, tai ir anglimis rašė
mierą“ (1).
Pirmasis apsilankymas pas siuvėją vadintas mieros arba išmieros nuėmimu.
Siūdami drabužį siuvėjai užsakovą dar kelis sykius matuodavo. Tokie primatavimai vadinti primierka. Matavimų skaičius priklausė nuo kiekvieno siuvėjo
sugebėjimų, darbo specifikos ir pomėgio. Vieni dirbdavo lėčiau ir matuodavo
daugiau kartų, kiti sukirpdavo, sudaigstydavo, o paskui matuodami pataisydavo,
kas negerai. Pradėtą siūti drabužį kabindavo ant medinės pakabos.
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Pamatavimų skaičius priklausė ir nuo modelio sudėtingumo bei užsakovo
figūros ypatumų.
Drabužių užsisakymas. Norintys pasisiūti naują drabužį pas siuvėją galėjo
ateiti bet kada. Kiti dažnai užsukdavo sekmadieniais, kai atvažiuodavo bažnyčion.
V. Ruželės nuomone, siuvėjui reikia daug kruopštumo ir kantrybės. „Tai klientui
nepatinka, ypatingai moterims sunku pataikyt. Reikia ir išklausinėti, ir turėt patyrimo“ (3).
Norint pasisiūti drabužį neretai tekdavo laukti eilėje.
Drabužių atidavimas užsakovams. Vieni siuvėjai užsakytus drabužius pasiūdavo laiku. Kiti siuvėjai apsiimdavo daugeliui pasiūti ir kartais nespėdavo.
„Siuvėjai visada melagiai, sakydavo visaip, tik kai primatuot ateina, tada sako – neparuošta – o klausimas, ar spėdavo laiku pasiūti drabužį“ (5).
Siuvėjų spartumas taip pat skyrėsi. V. Ruželė siūdavo gražiai, bet lėtai.
„Reikia greitumo. Nebistras [negreitas], tai neuždirbsi. Kiti greičiau siūdavo, o aš lėtai“ (3). Šešelgis, V. Ruželienė ir V. Dagys siūdavo greitai. „Labai visiems patikau,
nes ne graibštukas žmogus. Nesiknaisau, nieko neliečiu. Man nerūpėdavo kas paimt.
Jei nepaduodavo valgyt, tai ir nepavalgydavau. Vienas nuo kito būdavo prašo ir prašo.
Nepasidalydavo“ (4).
Kartais užsakovai prašydavo, kad siuvėjai pasiūtų greičiau. „Bonkę atneša,
išgeriam, pavaišina“ (5).
Pasitaikydavo, kad pasiūtą drabužį atnešdavo pataisyti. „Man nepasitaikė,
nepapuolė blogai pasiūt“ (4).
Likusias medžiagų skiauteles siuvėjai dažniausiai gražiai suvyniodavo, surišdavo ir atiduodavo užsakovams.
Kainos. Tarpukariu drabužių pasiuvimo kaina dažnai priklausė nuo medžiagos
brangumo. Pasiuvimas kainuodavo tiek, kiek metras medžiagos. Kuo brangesnė
medžiaga, tuo didesnė pasiūto drabužio kaina.
Vokiečių okupacijos laikotarpiu, pokariu pasitaikydavo ir atsiskaitymo maisto
produktais. Vėliau užsakovai daugiausia mokėdavo pinigais. „Maistu – ne. Na, gal
kad būtume prašę, bet – ne“ (3, 4). Anot V. Ruželienės, „Kainos normalios – mato,
jei turi, tai turi, o jei ne – tai kiek duosi, tiek užteks“ (4). Kaip pati sako, siuvo
nebrangiai ir gerai.
Sovietmečiu atėję pas siuvėją siūtis žmonės nesiderėdavo. „Neišeidavo dėrėtis.
Paimi medžiagą karpyt ir nervuojies, kad tik išeitų gerai, kad nesugadint“ (3). „Pasakyta kaina – ir viskas. O dabar tai žmonės derasi. Bet tuo laiku, kai mano mamutė
[siuvėja Genovaitė Dagienė] siuvo, žmonės irgi derėdavosi. Sovietiniais laikais niekas
nesiderėdavo, dar duodavo daugiau. Sako, gerai padarei, čia tau viršaus. Kas derasi, tas
nevertina kito darbo“ (1).
Siuvėjų darbo vieta. Turintys nuolatinę darbo vietą siuvėjai siuvimui ir
darbui su užsakovais paskirdavo atskirą kambarį. Apstatymas – didelis stalas,
ant kurio sukirpdavo drabužius, lova, spinta, skrynia arba komoda, kėdės, suolai.
Kojinę siuvamąją mašiną visada statė prie lango, rankinę – ant pristumto prie
lango stalo. Būtinas baldas – didesnis pakabinamas arba pastatomas veidrodis.
Naudodavo ir mažesnius veidrodėlius.
Kol nebuvo įvesta elektra, sutemus siuvėjai dažnai pasišviesdavo žibaline
lempa. K. Grižas pasišviesdavo pakabinama žibaline dešimto numerio lempa.
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Ruželės taip pat daugiausia siūdavo prie paprastos pakabinamos žibalinės lempos.
„Vakare išveja, neduoda siūt. O namie tai teko ir prie gaziuko [mažos žibalinės be
stiklo lemputės] siūt. Už žvakę ne geriau – ir smarvė dar būdavo“ (3, 4). S. Zovės
siuvimo mokytojas Rimkus pasišviesdavo primusine lempa.
Tarpukariu kai kurie miestelio siuvėjai turėjo iškabas.
Keliaujančio siuvėjo darbo ypatumai. Keliaujantys siuvėjai dirbdavo užsakovų
namuose. Su savimi pasiimdavo iškarpas, antpirščius, adatas, liniuotes, veždavosi
siuvamąją mašiną. Lygintuvus visi užsakovai turėjo, vėliau ir elektrinius. S. Zovė
pasiimdavo savo lygintuvą. „Prosą irgi reikėjo vežtis, nes galėjo turėti kokį mažutį“ (5).
Ruželės pas užsakovus keliaudavo kartu. „Taip jau sutapo, kad radau Vladą ir dar siuvėją. Biškį siuvėjas, biškį siuvėja, biškį kriaučiukas, biškį kriaučkela, taip
ir susigyvenom“ (3). Vienas siuvo vyrams, kitas – moterims. Siūdavo bendrame
kambaryje (gryčioje), prie didelio stalo. „Jei geriau gyveno, tai atskiram kambary“ (3,
4). Rankinę siuvimo mašiną pasidėdavo ant stalo, o kojinę – prie lango. Ruželės
dirbdavo po savaitę ar net ilgiau. Turėjo daug užsakovų, žmonės nepasidalindavo.
„Norėdavo geriau žmonės maistą pataikyti. O mums gerai ir paprastai, kas yr – bulvė,
barščiai“ (3, 4).
Draudimas verstis amatu. Pokariu valdžia siuvėjo amatu verstis draudė,
siuvėjus persekiojo. „Atsirado patentas, bet pagal jį buvo daug mokėti. Be to, gaudydavo
finansai, dėdavo baudas. Ateina, pažiūri, ar dirbi, pamato, kad prikrauta, prikarpyta, juk
kai dirbi, nepadarysi, kad nieko nebūtų“ (5). Ruželės finansams nepakliuvo nė karto.
„Nerašydavom pavardės užtat, tik skaičiai. Nes gaudo finansai. Ilgis, plotis, krūtinės
apimtis“ (3, 4).
Reikalavimas mokėti už patentą daug ką atbaidė nuo noro verstis siuvėjo
amatu. Nemažai siuvėjų dirbdavo naktimis, kad dieną nekeltų įtarimo.
Siuvimas Kamajų buitinio aptarnavimo paviljone. 1966 m., pastačius naują
Kamajų buitinio aptarnavimo paviljono pastatą, V. Dagys pradėjo jame dirbti siuvėju. Buitinio aptarnavimo paviljone dirbo nuo keturių iki šešių siuvėjų. Pateikėjas
paminėjo kartu dirbusių Laucienės, Vasiliauskienės, S. Zovės pavardes. „Paskui vis
mažyn ir mažyn – belikau aš vienas“. Būdavo didelės norinčiųjų siūtis eilės. Tekdavo laukti net apie mėnesį. „Bent mėnesiui priimk, kiek atneša, tai per metus vargu
ar pasiūsi, kiek atneša“ (1). Paviljone reikėjo dirbti pagal planus. „Tačiau tie planai
nėr taip dideli, siūdavau ir namie, o ką – sveikatos turi“ (1). Užsidirbdavo gerai. „Ir
butą Rokiškyje pasistačiau, ir apstačiau, ir vaikus išmokiau, ir po kurortus važinėdavom.
Mašiną gerą nusipirkau“ (1).
V. Ruželienė taip pat penkerius ar šešerius metus dirbo Kamajų buitinio
aptarnavimo paviljone. „Žinojo, kad siuvu, ir pasiūlė“ (4). „Leido dirbti namie, atvežė
valdišką siuvimo mašiną Čaika. Pagalvojau, kad nereiks vaikščiot iš namų ir kiek turėsiu
laiko, tiek padirbsiu. Planą įvykdai ir džiaugies, atsiskaitai“ (4). Pateikėjos nuomone,
atlyginimas nebuvo didelis, todėl dar laikė karvę, kiaulių, naminių paukščių.
Išėjusi iš darbo buitinio aptarnavimo paviljone, V. Ruželienė dirbo pašte, vaikų
darželyje. „Buitiniame neapsimokėjo, man geriau kitur buvo“ (4).
S. Zovė buitinio aptarnavimo paviljone siuvėju išdirbo daug metų, nors
išėjo nesulaukęs pensijos. Iš pradžių, kaip ir V. Ruželienė, dirbo namie; reikėjo
per mėnesį įvykdyti tam tikrą normą.
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Siuvimas dabar (apie 2005 m.). V. Ruželės nuomone, siuvėjai nebereikalingi.
„Pilna skudurų, nereik nei siuvėjų“ (3). V. Ruželienė siuvo iki senatvės. „Šiaip visą
gyvenimą tankiai siuvau. Nemiegojus būnu, bet padarau. Dar norėtų, kad aš siūčiau,
bet nebeprimatau“ (4).
Vykstant privatizacijai, V. Dagys išsipirko Kamajų buitinio aptarnavimo
paviljono patalpas. „Dar viena siuvėja buvo“ (1). Jis toliau verčiasi siuvėjo amatu.
Dabar tenka daug drabužių pataisyti, persiūti. „Daugiausia siuvasi tik nestandartiniai“ (1). Siuva ir moteriškus kailinius, daugiausia iš lapių kailių. „Kailinius
atvažiuoja siūtis plačiai, ne tik iš Rokiškio rajono. Iš Vilniaus ir iš Molėtų, ir Anykščių
rajono, Radviliškio, Šiaulių, Kupiškio“ (1).
Anot V. Dagio, siuvėjo darbas visais laikais buvo nesunkus. „Koks ten sunkus – su adata. Šakėm – tai sunkus darbas. Siuvėjo labai atsakingas darbas, sunku su
žmonėm. Kitas nežino, ko jam reikia“ (1).
Išvados. Pateikti duomenys rodo, jog Kamajų apylinkėse tiek tarpukario,
tiek sovietinės okupacijos metais siuvėjo amatas buvo populiarus. Mokymasis,
naudoti darbo įrankiai ir priemonės, siuvimo technologija, siuvėjų bendravimo
su užsakovais tradicijos beveik nesiskiria nuo kitų Lietuvos etnografinių sričių
kaimų ar miestelių.
Pateikėjai
1. Vytautas Dagys, gim. 1938 m. Kurkliìčių kaime.
2. Malvina Mišanovienė (Džiugelytė), gim. 1935 m. Kamajuosê. Gyvena
Kurš¸nuose.
3. Vladas Ruželė, gim. 1924 m. Verksnioniÿ kaime.
4. Vladislava Ruželienė (Neniškytė), gim. 1925 m. Urliÿ kaime.
5. Stanislovas Zovė, gim. 1931 m. Taraµdžių kaime.
6. Bronė Zovienė (Diržytė), gim. 1929 m. Kamajuosê.
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Tradicinis kamajiškių maistas
XX a. pirmojoje pusėje
Nijolė Marcinkevičienė

Javai. Visais laikais pagrindinis lietuvių verslas – žemdirbystė, todėl svarbiausią vietą maisto gaminime užėmė grūdai, o iš grūdų rugiai, kurių miltai
labiausiai tiko duonai kepti. Vyresnieji kamajiškiai gerai prisimena, kad nemaža
dalis dirbamos žemės buvo skiriama rugiams. Žemę rugių sėjai paruošdavo labai
kruopščiai, kiekvienas ūkininkas turėjo savo darbų sistemą, darbo papročius ir
tikėjimus, jų manymu, padedančius užsitikrinti geresnį javų derlių.
„Žemės vidutinės, daugiau palengvos, ne prie molio, bet rugiai derėjo neblogai.
Rugiai duonai. Tėvas, ir aš, kai perėmiau ūkį, sėjom du hektarus rugių ir du hektarus
palikdavom juodo pūdymo dėl rugių. Prieš šv. Joną pūdymas turi būti būtinai apartas.
Atveždava mėšla unt pūdyma ir aparia. Pradeda žolė želt, tadu drapokuoja. Drapokas
devynių spyruoklių, kaip kad kultivatorium išdirba žemį. Kokias tris savaites prieš sėjimų pūdymą aria antrą kartą. Žiemkenčius rugius sėjom, kad pataikytum nuo rugsėjo
6 dienos iki rugsėjo 11 dienos. Pataikai, tai jau žinai, kad spės išželt... Senybėj nešdavos per Žolinį [rugpjūčio 15 d.] ar Gimimų [rugsėjo 8 d.] pašventint bent žiupsnelį
grūdų – vis kad duonos būtų davaliai“ (Juozas Petrulis, gim. 1930 m. Kra÷pių k.).
„Žemė vidutinia derlinguma, bet rugių duonai užteko. Pūdymų būtinai palikdavo rugiam.
Sakydavo, juodas pūdymas. Iki šv. Jono jau aria visi pūdymus, stengiasi nesuvėlint. Kitur
pūdymą užsėdavo mišiniais ir, kai nupjauna mišinį, tai užsėja rugiais, ale sakydavo, kad
ne taip gerai rugiam kaip kad juodas pūdymas – dvi odas nulupi, žemei jau ne taip
gerai. Rugiai derėjo, kad žemė buvo paruošiama, kaip patalas. Senybėj kalbėja, kad jei
sėjėjas paims iš kaimyno dirvos saujų žemių ir pasės ant savo lauko, tai sulauks gero
derliaus, a jau anas menkesnio. Mano laikais nieks taip ir neužsiėmė, bet pakalbėdava“
(Bronius Vaštaka, gim. 1923 m. Vaštakÿ k.). „Mano moma už našlia ėjo ant penkių
vaikų. Mūsų žemė buvo gera – rugių duonai turėjom, bet ir darbo turėjom. Nuo aušros iki saulė laisis laukuose prie žemės. Laistė arklius, artojus, kai jau ruošias arimui.
Vandeniu iš šulnia pila. Labai žemį gerbė, labai vertino, kad be žemės, be darbo, tai ir
be duonos“ (Juozapota Vitonienė, gim. 1921 m. Kamajÿ mstl.).
Javus laikė klėtyse tam reikalui iš lentų sukaltuose aruoduose. „Javus laikydavo klėtyse, tėvas buvo sukalęs aruodus, o jau miltus blynams, duonai supildavo bačkose.
Dvi klėtys buvo – miltinė ir geroji. Miltinėj laikydavo grūdus, miltus, mėsą, senybinis
aruodėlis javam, miltam – bumbla. Jų ne vienas, iš šiaudų kietai supinti. Gerojoj klėty –
skrynios, rūbai sukabinti“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kãlvių k.).
Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Kamajų apylinkėse labiausiai buvo vertinama ruginė duona. Žinomi keli duonos maišymo būdai: apyšilčiame vandenyje,
šiltame ir ruginių miltų plikinimas karštu vandeniu. Apie Kåmajus labiausiai
paplitęs paskutinis būdas. Visos kalbintos šeimininkės įsitikinusios, kad plikyta
duona gardžiausia, juodžiausia, saldžiarūgštė ir ne taip greitai sužiedėja. Duonai
maišyti naudotas iš medinių šulelių
padirbtas kubiliukas, šiuose kraš* Medžiagos pateikėjai ne visur išlaiko tarmę. Vyr.
tuose vadinamas duonkepe, rėčka. Ji
red. pastaba.
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buvusi apie pusmetrio aukščio, maždaug keturių kibirų talpos indas. Pateikėjai
dažnai teigia, kad duonkepės dydis priklausęs nuo šeimos gausumo. Mažesnės
šeimos turėjo mažesnes duonkepes. Duonai minkyti indas gamintas dažniausiai
iš lapuočių medžių: liepos, klevo, ąžuolo, dažnai – uosio, bet pasitaikydavo ir
išimčių. „Alui – tai girinį [statinę] dirbdavo iš ąžuolo, o duonkepį iš baltosios eglės“
(Juozas Petrulis, gim. 1930 m. Kraupių k.). Tik vienas kitas pateikėjas užsimena
apie specialiai duonkubiliui padirbtus šiaudinius dangčius, dažniausiai duonkepei
uždengti naudotas drobės gabalas (duondengė), skirtas tik šiam tikslui ir švariai
laikomas. Šeimininkės, kepdamos duoną, naudojo ir plonas lentikes, menteles,
kočėliukus, lopetėles. „Lentikės tokios liepinės būdavo apšutintiems miltams gerai išplakti. Kai kurios labai gerai mokėdavo išplakt miltus su ranka. Bent dvi dienas plakdavo“
(Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Ju»kiškio k.).
Javų, ypač rugių, malimas girnomis dar prieš 40 metų Kamajų krašte buvusi
kasdienybė. Nors malūnų buvę nemažai, bet valstiečiai, manydami, kad brangu,
bent dalį miltų susimaldavo girnomis, kurias turėję dauguma ūkininkų dar ir
kolūkių laikais.
Visos ekspedicijos metu kalbintos moterys yra kepusios duoną. Ilgai (neretai
iki šiandien) išlikusios duonkepės krosnys. Gera krosnis laikoma dideliu turtu.
„Duonos gerumas labai priklauso nuo pečiaus. Mūsų pečius buvo blogai sumūrytas –
duonos apačia degdavo, o viršus žalias. Mano dėdė kaimynystėj gyveno, tai jie pečiu
atsidžiaugt negalėjo. Jei buvo reikalas, kad duona turi būti gera, prašydavomės pas dėdę.
Geras pečius palingvina gyvenimų“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraµdžių k.).
Duonos kepimas – atsakingiausias moterų darbas. Mergina, „išėjusi iš piemenės amžiaus“, pradėjusi lankyti jaunimo suėjimus, turėjo pradėti mokytis ir iškepti
gerą duoną. Išmokti šio darbo iš anytos buvo nešlovė. Pagal duonos rūgštį, skonį
sprendė apie merginos šaunumą, gerą vardą (slaunumą), šeimininkės gerumą. Keletas autentiškų pasakojimų, kaip šiuose kraštuose buvo kepama duona: „Minkyt
tai prie mamai teko, bet pačiai užmaišyt ir pašaut prisėjo sulaukus 20 metų. Mama
atsigulė ligoninėj ir turėjau bandyt. Miltus sumaliau nuleistu akmeniu girnom, išsijojau
ir pusę, geruosius miltus, apšutinau verdančiu vandeniu. Išplakiau, apibarsčiau miltais,
apidengiau pagalvi ir palikau šiltai, kad pakiltų. Ant rytojaus dar pusę miltų supyliau ir
išminkiau. Minkiau, kol rankos nebelimpa. Keli rankas ir jau tešla kartu nesikelia. Ant
ližės dedi džiovintus lakštus [kopūsto lapus] ir darai kepalus. Ant pirmo padėjau kryžių
ir pašoviau. Ližė sunki, reikia ir jėgos, ir sugebėjimo. Pečiadangste uždengi ir kepa tris
valandas. Kokia skani pirma mano duonelė gavosi. Kaimynės stebėjosi, kaip aš tokią skanią
duoną pirmą kartą pakepiau. Sako, jau gali tekėt – nebus sarmatos nei prieš anytų, nei
prieš vyrų“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.). „Mama mirė ir aš pradėjau
kept duonų. Prie mamos matydavau, kaip ji kepa, padėdavau užmaišyt, minkyt. Plikytų
daugiausia kepė ir mama ir aš plikytų kepiau. Miltai ruginiai, geri. Prastesni gali būt,
bet tik atminkymui, ne maišymui. Užminkį kryžių dėdavo. Kaip užminkia, tai perbrėžia
kryžmai. Žiemų tai ilgiau raugina – dvi, tris dienas, o vasarų kitoj dienoj dadedi miltų,
užminkai ir lauki, kol pasikelia. Užminkai gerai, toj tešlė išpunta, pasikelia labai gražiai,
tai jau aišku, kad skonis duonytės bus geras. Smagiai iškūrini pečių, kad jo galas būtų
net baltas, tadu padirbi kepalus. Mūs pečius nemažas, tai kokius šešis kepalus pašaudavom.
Ant pirmutinio bakano kryžių dėdavo. Vaikam nedidelį bandelytį iškepdavo – pagran1190
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dį. Duona kepa tris valandas. Ištraukiam kepalus iš pečiaus ir pabeldžiam. Jei iškepus,
tai garsas skardus, o jei požalė – duslus. Duonkepėj palikdavom kepaliuką senos tešlos
del rūgšties. Niekas duonkepės neplaudavo. Vadinom – raugas. Tadu kubilų išnešam,
kad žiema, tai laikom kamaroj, o kad vasara – kamarėlėj. Apdengia duonkepį marška –
duondenge, daugiausia drobine, juo uždengdavo ir minkymų ir dar pagalve uždėdavo“
(Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urbõniškio k.). „Kepdavo duonų apšutintų. Duona
ne visų šeimininkių vienoda, priklauso nuo rūgšties, nuo minkymo. Nemožna duonos
tešlės daužyt su kulokais, reikia iš tyko, kad minkšta, putli gautūs. Ir bakanus apglosto,
apglosto, iš šonų apkantuoja ir su šaukštu jaunos mergiotės pagražina, papaišo. Moma
neduoda nei šūkalot, nei durų varstyt, jei duona užmaišyta, sako, neiškils kad ir nuo
garsesnio žodžio. Duona rūgsta – gryčioj šventa. Mamytė, kad jau šauna pečiuj duonų,
tai persižegnoja ir pečių peržegnoja. Sakydavo, pečiuj velnias tupi. Aš anksti pradėjau
duonų kept, dar prie mamos. Jei gera, nesusmegus duona iškepa, tai mergiotei kaip ir
moteriškei gerai. Sakydavo, tai govė marčių, anos duona arba žalia, arba sudegus. Prasta marti, neglauna [nešauni] šeimininkė. Duona moteriškų rankų reikalauja“ (Felicija
Buitvydienė, gim. 1925 m. Kandrõčių k.).
Vyresnės moterys linkusios manyti, kad vyrų kepta duona susmegusi, mažiau putni, todėl jie prie kepimo neprileidžiami. Kartais iš vyrų ir pasišaipoma.
„Vyrai moteriškiem darbams neturi kantrybės. Vienas kepdavo duonų pats, kad žmonų
jaunų parsivedė, tai sakydavo, kad jo bakanu gali žmogų užmušt – susmegus, sunki ir
juodai pilka“ (Ona Nakienė, gim. 1914 m. Kamajų mstl.). „Susirgo motina ir paprašė
sūnaus, kad išminkytų duonų. Sūnus paklãusė: e iš kur aš žinosiu, kad jau išminkyta.
Motina sako: va kaip šita pečiaus sienelė pradės rasot ir kiaušinių neliks. Sūnus kaip
tik nepatrūko minkydamas. E motina norėjo pasakyt, kad kai tėvokas pakurs pečių, tai
sienelė sušils ir aprasos, e kiaušiniai, tai reiškia, kad tešla, minkymas bus lygus, nebus
jokio parpeliuko [kukuliuko]“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
Bet viena šio krašto įdomybių ir yra, kad sutikau nemažai vyrų, kurie, gyvenimo priversti, yra ne kartą kepę duoną ir noriai apie tai pasakoja. „Aš kepiau
duonų. Mane pamokė kaimynas – Tylos Petriukas. Jis buvo nevedįs. Jis mane išmokė,
kaip užmaišyt, kaip paskanaut, ar rūgus, kaip pašaut. Miltus atsineša sykely iš lentelių.
Norma visada ta pati – mūsų keturių sykelių buvo, smetoniškas centneris – 50 kilogramų.
Tėvukas buvo meistravas, tai sykelį padirbo ir turėdavo lentytį, tai su juo nubraukia, kad
pilnumas būtų lygus. Nereikia nei svert. Iš to sykelio gaudavos nemaži šeši kepalai duonos.
Kai užmaišai, tešla paskysta, druskos indedi ir apidengi drobine duondengte, pagalve ir
stovi prie šiltos sienutės, ščitu vadindavom. Rūgsta. Išvakarėj užmaišai, a ant rytojaus jau
būna išrūgus. Paskanaut Petriukas buvo išmokįs – kyšteli pirštų ir palaižai. Jei liežuvį
kerpa – išrūgus. Tadu pili likusius miltus ir minkai. Kai kiši rankas tešloj, tai sugniauži,
a kai trauki iš tešlos, tai atlaidi. Abiem rankom maišai ir ilgai, išvartai, kad sausų miltų
nebūtų. Viršų apglostai ir šiltai pastatai, kad pakiltų. Žiūri, kad kyla gerai, tadu kuri
pečių. Duonai kuri gerom malkom, pastoresnėm. Žarijas iškasi kampeliuos, tam pačiam
pečiuj. Pušini iššluoji. Atsineši ližį. Ližės ant ilgo koto, kad pasiektum ir pečiaus galų. Ant
ližės kloja kopūstlapių, klevo lapų ar tų pačių miltų pabarsto. Pečiaus skliautai iš vidaus
net balti nuo karščio, tai jau pečius geras duonai, reikia pašaut. Pašaut reikia mokėt, aš
kai pirmą kartą šoviau – nuslydo. Reikia kepalus susodint savõs vietõs [į savas vietas].
Pakepa bent kiek, tešla ataušia pečiaus dugnų, tai tadu su kačergu patrauki, patrauki į
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laisvas vietas, kur dugnas karštesnis, ir tadu vėl kepa. Turi būt gerai iškepus ir apačia.
Kepalus ištrauki su kačergu ar su ranku užsimovus pirštinį. Ištrauki, pasidedi kepalų ant
rankos ir pabaladoji per apačių – skamba, tai jau gerai. Suoliukas pailgas, kepalus sudedi,
su delnu šlapiu apglostai, kad pluta būt minkštesnė, apdengi švariu drobuli, kad garų
palaistų...“ (Juozas Petrulis, gim. 1930 m. Kraupių k.).
Dar vienas pasakojimas apie duoną: „Kai mama sirgo, tai ji nebepriveikdavo
užminkyt, tai aš ir maišiau, ir minkiau, o kai ji mirė, tai aš pats kepiau duonų. Kai kadu
kepdavom plikytų, a kai kadu paprastų – paraugtų. Duonkepį dirbdavo ne iš spygliuočių – atsiduoda spygliais. Duonai malė ir namuose, ir malūnuose. Malūni tai valcavodavo,
atskirdavo tris rūšis miltų. Pirma rūšii – užmaišyt, o antra – atminkyt. Labai švelni
išeina duona. Deda druskos, kmynų. Rūgsta dvi ar tris dienas. Minkyt reikia, kol būna
vientisa masė ir nebelimpa prie rankų. Prikloja ant ližės klevo lapų, ajerų, kopūstlapių
arba pabarsto rupių miltų. Ant padžiovintų deda, jei bus žali – šus. Vaikam liepia rinkt
klevo lapus, kai jie krenta. Suveria ant siūlo, sukabina ant gryčios ir pabaigia džiūt.
Skaniausia duona ant ajerų. Ajerus nevalnia džiovint ant saulės. Ant pirmojo kepalo
dėdavo kryžių. Jį pirmų pašaudavo. Dar pagražindavo kepalų šonus pirštais, o viršų –
šakuti. Ližės būdavo didelės, ilgos, tai mama kartais nepriveikia, tėtį prašydavo pašaut. Aš
lengvai pašaudavau. Reikia staigiai ližį traukt atgal, kad atlikt kepalas. Geriausia duonai
alksninės ar beržinės malkos, nuo kelmo nupjautos, sausos. Pečius pabąla nuo karštumo.
Žarijas iškasa prieky, bet jei labai karšta krosnis, tai iškasa židinin. Pečiuj pareidavo šeši
kepalai. Pašauna, tai per valandų atidengia pečiadangstį ir pažiūri, sako, va jau aptraukė, bus gerai. Viršus aptrauktas. Kai ištraukia kepalų, tai stuksena, bambina duonų. Jei
iškepus – skamba. Reikia žiūrėt, ar apatinė pluta kieta. Jei minkšta – duona žalia. Mes
buvom šešiuos, tai mum šešių kepalų užtekdavo porai savaičių. Mama dėdavo į duonos
tešlų bulvių arba cukrinių runkelių. Nuo runkelių duona būna saldžiarūgštė. Šutintus
runkelius tarkuoja, o bulves sugrūda. Deda, kai maišo duonų, o paskui ruginiais miltais
atminko“ (Vytautas Juška, gim. 1946 m. Dava¤niškio k.).
Pateikėjai daugiausia prisimena grynų rugių maišymo duoną, bet ne retenybė
ir duona su priemaišomis. „Neplikytų duonų mažai kas kepdavo. Duonkepės neplaudavo. Kai atsineši dėl naujo kepimo, užšutini ir gaunas raugas. Pritrūkdavo rugių, tai
dėdavo miežių ir burokų dažnai“ (Bronius Vaštaka, gim. 1923 m. Vaštakų k.). „Po
karo kepdavo iš miežių ir iš vikių duonų. Su kultuvi iškulia, prasijoja, girnom sumala
ir kepa vikinį duonų“ (Felicija Buitvydienė, gim. 1925 m. Kandrõčių k.).
Iš vargo kepdavo ir ankstyvąją duoną. „Iš keturių hektarų reikėjo išgyvent, tai
labai vargom. Prie mūsų gyveno melnikas [malūnininkas] Musteikis, tai jo dėka sugebėjom išlaikyt dvi karves ir arklį. Melniko ganyklos buvo prie mūsų, tai jis atsivarydavo
savo karves, nuganydavo ir varydavo į namus. Tadu mum duodavo antru eiliu ganytis
iki rudenio. Būdavom ir alkani, bet tėvai visadu pasirūpindavo, kad duonos turėtum.
Su dirsėm duonos neteko valgyt, bet ankstyvųjų duonų valgėm. Pristigo rugių, tai eina
kur ant kalnelio, kur anksčiau prispėja [prinoksta]. Nedaug prapjauna, keletą gubų ir
pradžiūvus parsineša su pakloti ir pasistatį suolalį nubloškia. Apmuša, apmuša šituos
kūlalius. Vėtykli išvėto, išsijoja, džiovina. Bulvių išverda, dieškelėj [rėčkelėj] sugrūda,
užmaišo ir rūgsta. Ankstyvoji duona. Vienas toks bagočius pamatė, tai barė tėvelį,
sako, kam gadini rugius, aš būčiau paskolinįs. Ar duona iškepus, tai patikrindavo su
pagaliuku. Pagaliuką nudrožia ir įkiša karštam kepali. Jei ištrauktas pagaliukas šlapias,
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apsivėlįs, tai neiškepus. Kišdavo ir peilį – nerasoja, tai jau iškepus. Arba pasidėdavo
ant kairės rankos ir dešine padaužo krumpliais žemiau riešo. Kad iškepus, tai skamba,
šokinėja. Jei ir neiškepus, tai pečiaus iš naujo nepakursi, susivalgydavo. Sakydavo, duona
ne marti – susivalgys“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.). Pasitaikydavo
ir perkeptos duonos. „Duonų pradėjau kept, kai ištekėjau. Namuose mama kepdavo.
Anksti išėjau tarnaut, tai ne kartą teko minkyt, bet kepdavo gaspadinė. Ištekėjau pati
per savi išmokau duonų kept. Pakietini maišymų, prastas raugas, tai iškepa kieta duona.
Reikia sutrupint duonkepėj, užšutint ir atminkyt. Gaunas minkšta, putni duona“ (Ieva
Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikni¿nų k.).
Prisimenama ir pagerinta duona: „Kad duona būtų baltesnė atminkydavo su
kvietieniais miltais. Paragauna gaspadinė, kad maišymas rūgštus, atsineša kvietienių
miltų ir atminko. Jei rūgštis gera, tai duona iškyla, išsipučia“ (Danutė Aleksiejienė,
gim. 1935 m. Salų mstl.). „Duonoj dėdavo ir nuvalcavotų kviečių – skanesnė duona.
Sitninė – rugieniai miltai nušatravoti, smulkiai sumalti tiko pagerintai duonai. Jei pakermašė
ar koks kaimynų suėjimas. Sitninę apšutina virintu pienu, užmaišo, išminko, deda mielių.
Tai sitninė duona ar sitninė bundelė“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.).
Kaip jau sakė pateikėjai, išimta duona suvilgoma, kartais patepama taukais
ir užklojama drobule ar rankšluosčiu. Kiek pabuvusi gryčioj, ataušus, suminkštėjus
plutai, nešama į savo podėlį. Apie Kåmajus duoną laikydavo maltuvėje, kamarėlėje.
Duonai sudėti būdavo lentynos, dažniausiai su durelėmis, bet duoną laikydavo
ir kitaip. „Turėjom kaniką – medinę dėžę su dangčiu. Duoną sudėdavo šonu, šonu ir
uždengia. Kaniko daugiau niekam nenaudojo. Jį švariai užlaikydavo“ (Stefanija Matulytė,
gim. 1923 m. Salų mstl.). Duoną laikydavo ir toje pačioje duonkepėje, užkloję
drobine marška. Kasdieninė duona buvusi didelėj pagarboj. „Tėvokas raikė duonų.
Sakydavo, ne bobų ir ne vaikų darbas. Abišalė riekė turi būt lygi, nei trupinukas kad
neatsiskirtų. Jei prapjauta duona ne stalikan [stalčiun], tai prikloja su švariu marškeli,
kad musės neatsitūptų“ (Bronislava Jakubonytė, gim. 1923 m. Kalvių k.). „Vaikam
iškepdavo pagrandį, tai suvalgydavom kaip medų. Trupinėlis nukrito, tai pirštukais pakeli
– ir burnytėj. Duona numest negalima. Jei žiauberis apipelijo, bet dar tinkamas gyvuliams – sušeria, tai gerai, o jei ne, tai pečiuj sudegina“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m.
Taraldžių k.). „Jei nukrenta gabaliukas duonos, tai tėvai liepdavo pabučiuot ir suvalgyt
tų gabaliukų“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Duonų gerbė.
Medžialapio [klevo] prirenkam. Taikom kuo gražesnių. Kloja ir ant ližės kepalus dirbo.
Apglosto, apglosto. Ant pirmojo kepalo dirbdavo kryžių – duona šventa. Jei nukrito, atsiprašyk, pabučiuok. Šitaip vaikus mokė“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.).
Užrašytas labai įdomus paprotys, susijęs su duona: „Jei nuo Užgavėnių lieka
nesuvalgytos mėsos, tai kai kepa duonų, jų įkepa į kepalą ir šitą kepalą prapjauna per
Velykas. Kepalą padeda atskirai ir laiko iki Velykų“ (Anastazija Šeškienė, gim. 1921 m.
Vaštakų k.).
Kamajiečiai prisimena, kad skolintis duonos kaimynas pas kaimyną eidavo
retai. Atiduoti stengdavosi tuoj po kepimo ir ne mažiau negu pasiskolino. Daugiausia ir skolintojas, ir skolininkas duoną pasverdavo svertuvu (bezmėnu).
Iš ruginių miltų (dažnai ir iš duonos maišymo) gamindavo ir daugiau patiekalų. „Žinau, kad kai kepa mama duonų, tai iškepa ir duoninių papločių. Arčiau židinio
paplotį kepa kartu su duonu. Jį anksčiau ištraukia ir valgydavom su bulviniu padažu“
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(Danutė Aleksiejienė, gim. 1935 m. Salų mstl.). „Pagrandukų pakepdavo ir duoninį
blynų. Ne vienų, kelis tokius blynelius iškepa iš duoninės tešlos. Pakol duona iškepa, tai
valgydavom šituos blynelius ir skanumėlis neišpasakytas. Kepa ant žarijų, prieš duonos
pašovimų“ (Genovaitė Petrulienė, gim. 1938 m. Kraupių k.). „Iš to paties raugo kepdavo
duonos bandeliūtes ir valgydavo su bulviniu dažiniu. Ir dar iš tos pačios tešlos virdavo
bandeliūtes delno didumo. Duoninės tešlos bandeliūtės. Jas valgėm karštas su cukrum
apibarstytas, su sirupu arba medum, jei turim“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.). „Iš duonos minkštimo virdavo virtinius kaip per delnų. Valgė ir su pienu, ir
su grietine, bet man buvo skaniausia su burokiniu sirapu. Būdavo cukrinių runkelių špižių
[ketinį katilą] pritarkuoja, brazdus nusunkia ir porą litrų vandenio pila ir šitų sunkų
virina ilgai. Jau gerai pavirus, deda sirapan grietinės ir dar kaitina – sirapas. Jis ilgai
stovi kamarėlej. Valgėm su duonu, pyragu, bet skanu ir su duoniniais virtiniais“ (Anelė
Bimbienė, gim. 1933 m. Davainiškio k.). „Duoninės tešlos paplotėlius virdavo. Maišymo
nuima, suploja paplotėlius ir verda. Valgo su pienu. Parauginiai blynai labai skanu. Kai
duona užmaišyta, tai šitos saldžiarūgštės tešlos atsemia, patarkuoja bulvių, įmuša kiaušinį
ir kepa blynus. Parauginiai blynai“ (Ona Nakienė, gim. 1914 m. Kamajų mstl.).
Rytų Aukštaitijoje iš sudaigintų rupių miltų virdavo Aukštaitijoje labai paplitusį patiekalą – degtienę. Kamajiškiai irgi ją mėgę. Drungnu vandeniu, netirštai
užmaišytą ruginę košę kišdavo į iškūrentą krosnį, pamaišydavo, kad neprisviltų, ir
laikydavo, kol sukepdavo. Ištrauktą išmaišydavo, įdėdavo duonos plutą ar raugo
ir porą dienų palaikydavo, kad įrūgtų. Valgydavo su karštomis bulvėmis. Keletas
autentiškų pasakojimų: „Darydavom degtienį, ypač gavėnioj. Rugius pamerkiam, išdaigenam, išdžiovenam, sumalam girnom ir apšutinam verdančiu vandeniu. Medine lopetėle
plakam, plakam, kad susaltų. Būna, kad gerai nepsalsta, tai dedam sacharino. Duonos
raugo dėdavom, kad parūgtų. Kaip nusistatai – degtienė būna ir skystesnė, ir tirštesnė,
bet daugiausia rūgštaus piena tirštuma. Valgydavam su šustom bulvėm. Kaip gavėnia,
taip ir degtienė“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.). „Degtienė poskystė,
jei gerai susąla, tai saldi. Grietinės tirštuma. Buvo kaimynystėj tokie žmonės, tai jie
visadu turėjo saladienio [saldės] dėl degtienės. Man, kaip vaikui, tai toj degtienė buvo
neapsakytai skani. Tas senelis sakydavo, atsimk iš tėvo dalių ir ateik pas mus gyvint,
tai galėsi degtienės valgyt, kiek telpa. Aš buvau pasryžęs namus palikt del degtienės.
Susaldai saladienį, išrūgeni ir vadinosi degtienė“ (Aleksandras Bimba, gim. 1934 m.
Davainiškio k.). Dar vienas ruginis patiekalas – maišymas. Tai tam kartui įmaišyta
ir parauginta ruginių miltų tyrė, iš kurios verdamos sriubos. Kazimieras Markelis
prisimena, kad maišymas labai tiko skerstuvėms: „Į puodą sudėdavo ažudungas:
plaučius, liežuvį, širdį, gabalą šoninės ir kitą prastesnę mėsą. Užpildavo maišymu ir
išvirdavo. Kartais į maišymą įplakdavo kraujo, tada tokia maišymo sriuba vadinama juka.
Maišymas verdamas ir su paukštiena, džiovintais grybais, džiovinta žuvimi“ (Juozas
Markelis, gim. 1907 m. Vaine¤kių k.)
Reta šeimininkė apsieidavo be kubilioko ruginės rūgštelės kamarėlėje. Ji
irgi labai praversdavo pasninko metu. „Turėjo rėčkelas vienu ūsu [viena ąsa], tai
dvejas rieškučias ruginių miltų rėčkelėj supila, karštu vandeniu užpila ir rūgsta. Vadinosi – rūgštis. Praskiedžia šiltu virintu vandeniu, tai ir kubiliokų pasgatavina rūgšties. Pasnykas ar pieno neturim, tai, atsimenu, šitos rūgšties įpila bliūdeliuos, svogūno
įtrupina ir valgom su šutintom bulbom“ (Stefa Matulytė, gim. 1923 m. Salų mstl.).
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„Šaltu vandeniu ruginius miltus užpila, išplaka, išplaka ir pečiuj pakiša, kad anas sudegt.
Sudega. Medinį kubiliukų turi su dangteliu, tai supila rugienį košytį, įmeta duonos ir
užrūgsta. Tadu, jei pieno pristingam, tai svogūno pristrupinam ir valgom su bulvėm.
Jos visur dėdavom, verdi kokį viralų ir pili. Rūgštim vadindavom“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Rugienės rūgšties turėjo. Vienų srėbė su bulvėm ir
pildavo viralan, jei verda nerūgščių raudoniukų ar geltoniukų burokėlių“ (Juozapota
Vitonienė, gim. 1921 m. Kamajų mstl.). „Raugelį paprastų virdavom. Tas pats kaip
degtienė, paraugta iš ruginių miltų, tik skystesnė. Kai valgai, tai kartais cukraus prisidedi.
Daugiausia valgėm su bulvėm čielom. Bet senybėj bulves virdavo ne taip kaip dabar –
būdavo apyžalės. Raugelę valgydavom su paprastom šutintom pupom, žirniais“ (Ieva
Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). „Rūgšties bačkutė namely [priemenėje] ar
maltuvėj būdavo. Mama pagamindavo ir keptinės rūgšties. Ruginį salyklų iškepa kaip ir
kepalus, čielus sudeda girinėj ir užšutina. Atsigėrimui naudojam ir šaltibarščiam“ (Jonas
Vėbra, gim. 1920 m. Baũšiškių k.).
„Iš duoninės tešlos atsigėrimui darydavo senybėj misų. Ruginius miltus apšutina,
įdeda tos pačios duoninės tešlos raugo ir rūgina. Labai gerai atsigert. Darydavo iš misos
ir šaltibarščius. Paima misos, su grietini išplaka, išplaka ir pritrupina svogūno. Agurko
ir svogūno, tai dar skaniau. Senybėj ta misa-rūgštis būdavo viskam tinkama, mama iš
jos virdavo batvinius. Šitų pačių misų pečiuj iššunta, išplaka grietienį su kiaušiniu
ir užlieja ant karštos misos. Kai ištraukia iš pečiaus – skanumas. Kartais tokioj misoj
sultinio įpildavo, kartais skilandžio pritrupindavo – vis tiek batviniai. Skystai išvirdavo,
bet kaip kvepėdavo...“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.). Rūgšties buvo
kiekvienoje gryčioje ir vis skirtingo skonio. Kazimieras Markelis, gim. 1907 m., iš
Vaineikių kaimo prisimena: „Ruginiai miltai įplakami moliniame inde ir pakišama į
karštą pečių, kad kiek sudegtų ir susaltų. Susalusi tešla sukrečiama į rėčkelę, atskiedžiama
virintu vandeniu. Vandens imama 8 – 10 litrų vienam tešlos kilogramui. Vartojamas
tik skystimas. Geriama samteliu, puodeliu, stikline. Laikoma gryčioje padėta ant suolo,
kertėje ties šaukščiumi. Ji apdengiama švaria drobine skepeta ir naudojama rūgščiam viralui virti, atsigėrimui.“ Pateikėjai prisimena, kad buvę labai svarbu nutaikyti gerą
rūgštį. Kaip pagal duoną, taip ir pagal rūgšties skonį spręsta apie šeimininkę.
Gausesnės, vargingesnės šeimynos prisimena ir ruginių miltų kukulienę
(zacirką), kuri dažnai vadinama parpeliukais. „Rieškučios ruginių sinkienių [smulkių]
miltų, vandenio, išmaišai ir darai parpeliukus [kukuliukus] – zacirką. Pienu užlieja“
(Anastazija Šeškienė, gim. 1921 m. Vaštakų k.). Ir byguzą (vandenyje trupinta
duona, žiupsnelis cukraus) – visiems kamajiškiams tekę valgyti. Labiau mėgtas
byguzas, kai duona įtrupinama į saldų pieną.
Kamajų apylinkių žemėje sėjo ir kviečius, nors jų derliumi negalėta pasigirt:
„Kviečius sėdavom vasarius, jie nereikalauja stipresnės žemės. Ragaišiui davaliai. Rugius visi sėjo, kviečius ne visi išgalėjo“ (Juozas Petrulis, gim. 1930 m. Kraupių k.).
Kvietiniai miltai buvo naudoti pyragams, ragaišiams, formoje kepamiems saldiems
pyragams (babkoms), bandelėms kepti. Gerieji (didieji) pyragai dažniausiai buvo
kepami atlaidams, Velykoms, Sekminėms ir svarbioms šeimos šventėms. Pyragams
minkyti turėta atskiri kubiliukai. „Motutė turėjo duonkepį ir panašų kubiliukų ragaišiui,
pyragui. Liepinis ar klevinis buvo, mažesnis už duonkepę. Užmaišo, užminko ir laukia
lig pakils. Šito kubilioko niekam kitam nenaudojo. Ragaišis ar bulka pečiuj, kubiliokas
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maltuvėj. Anas gražesnis, naujesnis nei duonkepė, retai naudojamas“ (Juozapota Vitonienė, gim. 1921 m. Kamajų mstl.).
Bet pradėkime nuo senesnio kepinio. Labai gerai šio krašto žmonės prisimena, kad šventadieniams, pakermošiui buvo kepamas ragaišis. Ragaišiams buvo
dažniausiai naudojamos alaus mielės. Buvusi ir speciali ragaišinė rėčkelė, kuri
niekam kitam nebuvo naudojama. Ragaišiu vadinamas pikliuotų ruginių, miežinių
ar rupesnių kvietinių miltų pyragas. „Ruginis ragaišis kepamas tik iš pikliavotų miltų,
tai reiškia ne visas grūdas panaudojamas, ir toks ragaišis kepamas ypatingais atvejais,
nedideliais kepalėliais, pašaunant nuo ližės, paklodais naudojant klevo lapus. Gerai išsikėlęs
ir gerai iškeptas ragaišis būna minkštas purus, akytas. Susmegęs ragaišis – šeimininkės
nelaimė. Geras pakankamai iškilęs ragaišis vadinamas „pūku“, pvz., krikštynose nieko
labai nebuvo, tik jau pūko tai ištisos krūsnys. Prisivalgiau pūko su medum gal visam
gyvenimui (Kazimieras Markelis, gim. 1907 m. Vaineikių k.). „Valcavotų miltų –
tai pyragas, o prastesnių miltų – ragaišis. Būdavo, kai kermošius, tai kiekvienas kiemas
ruošias ir kepa ragaišį. Svečiui laukiamam – ragaišis. Kitąkart dar svečiui išleidžiant
įdeda ragaišio, kad namiškiai laukia“ (Bronislava Jakubonytė, gim. 1923 m. Kalvių k.).
„Ragaišis iš kvietinių nevalcuotų, rupesnių miltų. Jei turi pieno, tai pieni užmaišo ir
jau dėdavo pirktinių mielių, kad iškeltų, kepė molinėse šukėse“ (Antanina Vaštakienė,
gim. 1930 m. Vaštakų k.). „Iš pasmulkiai sumaltų kvietinių miltų dažniausiai kepdavo
ragaišį. Prieš minkymų įpili puodelį virinto pieno, jei turi, kiek ir sviesto, mielių... gaudavos labai skanus ragaišis. Kepdavo molinėse terlėse [specialiame moliniame puode],
moliniuose suskilusiuose, nudaužytuose puoduose ar prakiurusiuose emaliuotuose bliūduose. Šitas prastas ragaišis labai skanus. Būdavo namuose bent du kartus per girnelas
perleidžiam džiovintus kviečius. Pasmulkūs miltai būdavo ragaišiui. Jį valgė su pienu.
Atsipjauni šmotų ir valgai su pienu. A jei dar šilto šmotas ir pienas! Ragaišį podažniai
kepė mama“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Kelios pateikėjos prisimena, kad iš kvietinių miltų kepdavo ir babkas. Jos
mažai kuo skiriasi nuo pyrago, tik būtinai buvo apvalios, iš rupesnių nei pyragas
miltų. „Kiauram puodi kepdavo babkų. Bent kiek pieno ar grietienės. Dėjo naminio raugo
ar jau ir mielių, tai kai iškelia, tai net virsta iš puodo šukės ar bliūdo. Tai, būdavo,
šiaudais kūlio apkaišydavo, kad neišliptų, kiaušiniu viršų apitepa ir – pečiuj“ (Alesė
Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.).
Pyragas, vadinamas bulka, buvo kepamas tik ypatingomis progomis iš valcuotų kvietinių miltų. „Pyragas Velykom ar vestuvėm. Jau malūnan veža, kad sumaltų.
Pieni užmaiša ir sviesta bent šmatelį. Mielių pirkdava pas žydus. Kišdava į miltus, kad
neišskystų, tai bent kokių savaitį pabūna ir vis tiek išskysta. Bulkai gerai ir džiovintos
mielės, alui tai reikia šviežių. Velykom iš paskutinio bulkų kepa. Išauga aukštos, baltos.
Sako, bulka kad gražiai iškilo, iškepė kaip paduška“ (Danutė Aleksiejienė, gim. 1935 m.
Salų mstl.). „Kai krikštynos, vestuvės, tai pakepdavo babkinio pyrago. Atsimenu,
mano mama turėjo didelį dangtį nuo puodo, tai ant to dangčio sukrečia tešlinio pyrago
minkymų, ant viršaus pridėdavo varškės ir pyrago kraštus užriečia, ant viršaus išraito
tokias juostas tešlines ir kepa. Ant stalo dėdavo visų pyragų. Jei proga pasitaikydavo in
rudenį, tai pyragų kepdavo su obuoliais. Ir viduj pritrupindavo obuolių, ir ant viršaus
dėjo obuolius. Pageryti pyragai – retenybė, jau didelės progos reikėjo“ (Sofija Bagdonienė,
gim. 1923 m. Jurkiškio k.).
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Apeiginis pyragas – karvojus vestuvėms buvo kepamas dar XX a. šeštajame
dešimtmetyje. „Vestuvėse būtinai būdavo karvojus. Kaip ir paprastas babkinis pyragas,
apvali banda ir aptaisyta kokiais kringelėliais iš tos pačios babkinės tešlos. Aptaiso ir
saldainėm, kaip kas supranta. Paskiau pradėjo cukrų malt, tai juo visokius raštu. Uogom
nudažo tų cukrų“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
Kvietiniai miltai labai tiko bandelėms, kurios čia vadinamos – bundelėmis.
Tai irgi nebuvo kasdienis valgis. Jos buvo kepamos svečiui ir kartais saviškiams
vaikams pradžiuginti. „Labai laukdavom bundelių. Šukėj sudužusio puodo kepė, dėdavo mielių. Gerai ir parupiai sumalta, svarbu – kvepia gryčia bundelėm. Paskiau jau
blėkos atsirado, tai blėkų bundelių prikepa. Va, sako, susmalėm, išvalcavojom kviečių,
tai pakermašei turėsim iš ko bundelių išsikept“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m.
Urboniškio k.). Kad bandelių kepimas buvęs šeimai svarbus įvykis, iliustruoja ir
tokie pasakojimai: „Labai laukdavom bundelių. Mama įmaišydavo tik prieš didžiąsias
šventes. Vieną kartą mama atsikėlė ryto ir sako, mačiau sapnų, kad einu per kiemų ir
nešu rankose šūdų. A kaip tik buvo bundelės užmaišytos. Pribėgam prie niekotelės, kad
pukšina, jau perlaikytos, per daug nurūgo. Iškepė, bet neskanios. Sako, matai, sapnavau,
kad nuo pečio per kiemų nešu šūdų“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.).
Kviečiai buvo laikomi ūkio, šeimos gerovės, sotumo simboliu, todėl iš jų buvo
gaminamas ne vienas vaišių patiekalas. Krosnyje troškinti kviečių grūdai buvo
nepakeičiamas apeiginis Kūčių vakaro patiekalas, kvietiniai miltai tiko ir kasdieniam valgymui: parpeliukams, zacirkai, naminiams makaronams ir t. t.
Kamajų krašto ūkininkai sėjo nemažai ir avižų. Nemaža dalis jų buvo
skirta gyvuliams, ypač arkliams. Vis dėlto čia, kaip nė viename kitame regione,
buvo mėgstami avižiniai patiekalai, labiausiai avižinis kisielius, vyresniųjų šeimininkių nepamirštas ir šiandien. Gaminamas taip: smulkiai sumalamos avižos,
miltai užpilami karštu vandeniu, išmirkę perkošiami per sietą ar retesnę drobulę.
Persunktas skystis, įmetus duonos plutelę, medžio angliuką, „kad aitrumą nuimtų“,
padedamas, kad parūgtų. Be perstojo maišant verdama ant nedidelės ugnies. Labai
svarbu, kad kisielius neprisviltų ir gautų gerą rūgštį. Šeimininkės, gamindamos
šį patiekalą, pašaukdavo kurį nors iš vaikų vardu, o jam atsiliepus sakydavo:
„Išgraužk.“ Manyta, kad tai nulems kisieliaus skonį. Dar manyta, kad pyktis šalia
šio patiekalo padeda geram jo rūgimui. Kamajiečiai avižinį kisielių valgė šaltą,
bet labiau mėgo dar šiltą. Keletas autentiškų pavyzdžių: „Avižos arkliam ir kisieliui.
Reikia mokėt raugint, labai skanu su šutintom bulvėm, tik nuo ugnies. Aš ir dabar dažnai
išsiverdu, pripratau nuo mažumos. Herkulesus [avižinius dribsnius] kefyru užpilu ir
pastovi pusdienį. Nupilu, tai tas pienas baltas, gražus. Per sietelį vis vandeniu perpiliu,
perpiliu. Dedu ant plytos ir verdu, bet reikia daug maišyt mediniu šaukštu. Valgau šiltų
su bulvėm“ (Danutė Aleksiejienė, gim. 1935 m. Salų mstl.). „Sėdavo ir avižų. Jų
duodavo kiaulėm ir labai darydavo kisielių. Mama mano labai dažnai darydavo. Mama
tai iš vienų avižienių virdavo ir su rūgpieniu. Rūgpienį su avižom suplaka ir bent parų
šiltai palaikydavo. Vandeniu perpila ir košia per sietelį. Pasidaro kaip ir pienas panašiai.
Užvirini vandenį ir pili šitų pienelį. Labai reikia maišyt. Jis sutirštėja, o kai sušąla, tai
visai tirštas. Mes tai valgydavom šiltą su taukais. Užpili taukais ir su bulvėm valgai. Arba
šaltą valgo, tai pabarsto cukraus. Šaltą saldžiai valgo“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m.
Taraldžių k.). „Avižas padžiovena ir piestoj sugrūsdavo. Nugrūda, nuniekoja geldelėj,
1197

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

nešvarumai nukrenta. Užmaišo, duonos įdeda, parūgena ir ant kuknelės [viryklės] verda.
Pašaukia vaikų kurį, tai jei atsiliepia, tai sako: „Išgraužk, tavo rūgštį dedu.“ Jei šaltas, ti
miešimu, pasaldytu vandeniu užpila ant kisieliaus bliūdo ir valgo su duonu ar ragaišiu“
(Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). Avižinį kisielių valgydavo ir su
prikuska – šaukštas kisieliaus ir užgeriama saldžiu vandeniu-miešimu.
Dar vienas šiame krašte buvęs populiarus patiekalas iš avižų – šustiniai.
Jie gaminami taip: gerai pamirkytos avižos karštoje krosnyje pakaitinamos iki
paskrudimo. Sugrūdama piestoje ir pavėjui nusijojama, kad atsiskirtų lukštai.
Gerai nusijojama. Iš smulkiųjų miltų (rupesnieji paliekami kruopoms) gaminami
šustiniai – miltai užpilami karštu vandeniu ir išmaišoma. Iš gautos tirštos masės
formuojami kumščio dydžio kukuliai. Juos imdavo į ranką ir valgė vienus. „Avižinius
šustinius teko valgyt. Guzulai. Rankoj ir burnoj“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m.
Kalvių k.). „Jauni, vaikai labai laukė šustinių. Girnom sumala jau šutintas avižas.
Kukuliai kaip ir agurkėliai, tokio didumo. Kiekvienas ima miltų į saują ir susispaudžia,
kad nebyrėtų“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). „Matinytė iš avižų
darydava šustinį. Piesta didela buva. Kai tik pasnykas, tai šustinis. Vaikai laukdavam
šustinių. Jei krikštynos, vestuvės, tai senybėj padirbdavo šustinių“ (Anastazija Šeškienė,
gim. 1921 m. Vaštakų k.). Jau primirštas patiekalas iš avižų – putelis: „Atlieka
nuo šustinių avižienių miltų, tai įplaka su mediniu šaukštu ar lopetėla į rūgusį pienų.
Bent dienų pastovi ir valgo su šutintom bulvėm“ (Antanas Kazickas, gim. 1910 m.
Kamajų mstl.). Kazimieras Markelis, gim. 1907 m. Vaineikių k., užsimena apie
panašų į putelį iš šustinių miltų gamintą valgį – darinį. „Atšutinama kelios stiklinės
pieno, ataušinus įplakami šustinio miltai, bet netirštai – skystutė tyrė. Supilama į švarią
molinę puodynę ir kelias dienas parauginama. Darinys valgomas su karštomis šutintomis
bulvėmis, užsisrebiant šaukštu.“
Miežius sėdavo alui, kruopoms, jais šerdavo gyvulius. „Iš kviečių – bulka, iš
avižų – kisielius, o iš miežių – kruopa. Senelių palikimas grūstuvas. Nugrūda miežių
grūdus – branduolys atlieka, o luoba nusiima. Niekoja niekotaite, kol palieka tik branduoliai-kruopos. Ir girnom su pakeltu akmeniu dirbo kruopas iš miežių. Kai atsirado geri
malūnai, tai ne tik miežines kruopas dirbo, bet ir iš kviečių – manų kruopas“ (Vytautas
Juška, gim. 1946 m. Davainiškio k.). „Iš miežių kruopas dirbdavo ir rupias, ir pasmulkias. Brolis daugiausia dirbdavo. Tas rėmas, kur girnos stovi, vadinosi lova, tai brolis
atsiklaupia ir mala. Ir aš jam padėdavau. Kad pasiekčiau, tai pasidėdavau lovį ir dviese
malam kruopom. Kruopos labai reikalingos maistui“ (Juozas Petrulis, gim. 1930 m.
Kraupių k.). „Padirbdavo miežienių pastambių kruopų. Žirnius bent kiek grūstuvėj
apgrūda ar per girnų akmenį perlaidžia. Žirnius ir miežines kruopas šunta pečiuj. Šitų
košį vadindavom – grucė. Iššunta, tai spirgiais, taukais apipila. Valgėm ryto ir pietum
lieka“ (Bronislava Jakubonytė, gim. 1923 m. Kalvių k.). „Iš miežių grucį grūsdava.
Kūčiom nugrūsdava. Tokie grūstuvai mediniai būdavo ir grūstuvė su gelažiniu galu.
Seniau visa, tai ir grucį pečiuose šuto, tik vakarienį virdavo ant kuknelės [viryklos]“
(Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). „Kruopienės dešros labai skanu. Kiaulį
pjauna, tai jau žinai, kad dirbs kruopienes dešras. Kruopas nušutina“ (Bronius Vaštaka,
gim. 1923 m. Vaštakų k.). Kazimieras Markelis prisimena, kad Vaineikių kaime
iš miežinių kruopų kepė vėdarą. Tai tos pačios dešros, kepamos ant ruginių
šiaudų, kuriais buvo išklojamas krosnies padas. Vėdarus sudėdavo ant ližės ir
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pašaudavo į krosnį. „Miežiai kruopom ir alui. Verda kruopienį ir košį-dažinį ir su juo
valgo blynus. Nušatruoja malūnan miežius nuvežį ir, jei pritrūksta rugių duonai, tai
kepdavo pečiuj miežienes bundas. Ant lakštų ar terlėj kepdavo. Bent kiek raugo duoninio
dėjo ar mielių. Valgo kaip duonų. Miežienius miltus blynam bent kiek su kvietieniais
pamaišo“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Ragaišis iš miežių. Sumala
girnom, a būna, kad ir malūni, pasmulkiai sumala ir kepa ragaišį. Įpila karšto pieno,
deda mielių, anas greitai paskėlė. Kepdavo molinėse terlėse ir valgė su pienu. Miežieniai
ragaišiai sutrūkinėja, nesusiklijuoja. Miežienio su peiliu nepjausi, atsilaužei šmotų ragaišio ir valgai su pienu. E kai kadu dar ant karšto cukraus užsibarstai“ (Konstancija
Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Miežienių blynų kepdavo. Nuleistu akmeniu
gražiai sumala, nusijoja gražiai ir kepa ryto blynus. Kvietienių ne visi turėjo“ (Anastazija Šeškienė, gim. 1921 m. Vaštakų k.).
Dauguma ūkininkų pasisėdavo ir žirnių: „Žirnių sėdava ir kepė žirninius
blynus ir sausai čielus pečiuj šutina. Grucę šusdava. Sotus žirnis. Kas išgalėja, tas bent
kumpelį pasisėdava“ (Stefa Matulytė, gim. 1923 m. Salų mstl.). „Būdavo didesniųjų
pilkų žirnių, tai juos išverda, nusunkia ir vienus valgo. Pilkuosius valgė kitą kartą ir su
degtiene – šaukštas žirnių, šaukštas degtienės. Ir su raugeli valgė. Iš mažųjų virė sriubų“
(Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). „Baltųjų daugiausia sėdavo žirnių ir dar
būdavo ir rudi su taškeliukais. Baltuosius blynams maldavo. Supikliavoja, selenas atskiria,
kviečių prideda ir kepa“ (Bronius Vaštaka, gim. 1923 m. Vaštakų k.). „Žirnių labai
skanūs blynai, malūni sumaltų miltų. Reikia bent pusę kvietinių miltų įmaišyt. Kepė ir
vienų, kol šiltas, tai maž įkirsi, o jei šaltas – neįkirsi, net lūžta. Sakydavo, labai sotu.
Žirnių košį su spirgučiais valgydavo“ (Vytautas Juška, gim. 1946 m. Davainiškio k.).
„Tėvokas daug žirnių sėdavo. Vienais metais su naminėm girnom visų skrynių miltų
prisimalėm. Ruskiai aina alkani – „kūšat“. Aš ką tik pečių pakūriau. Atsinešiau žirnienių
miltų, išmaišiau, priplakiau, priplakiau, a žirnius kai gerai išplaki, tai jie išsipučia, išpurėja
ir būna labai skanūs. Tų rytų 20 kareivių pamaitinau, kaip tik spėjau petelnią [keptuvę]
su petelnyčia kilnot. Keliom petelniom kepiau, lašinių pašildžiau prie blynų. Labai sotūs,
tiek alkanų žmonių pamaitinau“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Mano
tėtis ir brolis buvo Jonai. Kai tik Joninės, tai vainikas ant durų. Pamylėt [pavaišinti]
reikia. Mama visada Joninėm prikepdavo žirnienių bandelių. Užmaišo malūni sumaltus
miltus pieni, kiaušinį įmuša, deda mielių, dar įdeda įdaro – uogienės ar džiovintų obuolių.
Pečiuj kepa, tai jos tokios geltonos“ (Genovaitė Petrulienė, gim. 1938 m. Kraupių k.).
Pasisėdavo ir pupų. Pasninko metu valgydavo sausas, gerai pečiuje pašutintas. Kartais vyrai jas pasisūdydavo ir turėdavo užkandą prie miežinio alaus.
Jai gerai užderėdavo, jų susimaldavo raguoliams, parpeliams ir kt.
Grikiai. Ši kultūra apie Kamajus nebuvo plačiau paplitusi, bet pasitaikius
smėlingai žemei, kur kiti javai nelabai auga, ūkininkai pasėdavo ir grikių. Daugiausia jų sunaudojama blynams, bet ypač vertinami grikiniai pyragai – babkos.
„Auginom ir grikius. Būdavo, grikius girnom susimalam ir kepam blynus. Petelnioj iš
ryto. Valgydavom su dažiniu ar rūgusiu pienu. Babkos labai skanu grikinės. Matutė labai
mokėjo padirbt. Pieni gerai išmaišo ir čirškučių prideda. Kepdavo tokiam moliniam bliūdi,
tai jos iškyla ir putnios, minkštos“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.).
Suminėjome visus javus, tai laikas akcentuoti, kad šio krašto tradicinė mityba nebūtų visiškai atskleista, jei nepaminėtume keleto būdingiausių patiekalų.
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Pirmiausia – raguoliai, taip seniau šiuose kraštuose buvo vadinami mūsų jau
minėti blynai. Kazimieras Markelis, gim. 1907 m. Vaineikių k., prisimena: „Raguoliai – rytinis patiekalas. Jie kepami iš miltų, bet dažniausiai maišytų. Miltai maišomi
taip: kvietiniai su miežiniais, kvietiniai su grikiniais, kvietiniai su žirniniais, miežiniai
su grikiais. Kepami ir avižiniai raguoliai, bet avižiniai miltai su kitais maišomi rečiau.
Gali būti ir vienų miltų: pupiniai, žirniniai, grikiniai ir kitokie raguoliai. Šeimininkės
turėjo specialią rėčkelę raguoliams įmaišyti. Turėjo ir raguolinį šaukštą. Tai už paprastą
valgomą didesnis, ilgesniu kotu medinis šaukštas. Šiuo šaukštu įmaišomi miltai, juo
tešla krečiama ant keptuvės. Raguolių skonis labai priklauso nuo plakimo. Reikia vienodu
ritmu, dažnai plakti. Ilgiausiai plakama žirninių ir pupinių raguolių tešla. Tešla turi
būti poskystė. Keptuvė statoma krosnyje ant dviejų puodų, tešla šaukštu liejama, kai
keptuvė gerai įkaitusi, ir raguoliai kepami per visą keptuvę. Jei šeimininkė turėdavo laiko, tai pakepdavo mažesnius raguoliukus, tokius labai mėgo vaikai. Kepė ir virtų bulvių
raguolius: virtas bulves sumaigo, įpila rūgusio pieno, beria kvietinių ar miežinių miltų
ir kepama keptuvėje. Raguoliais su obuoliais, t.y. miežinių ar kvietinių miltų tešla ir, ją
papylus ant keptuvės, pribedžiojama obuolių skiltelių. Keptuvė, kepant raguolius, patepama lašiniais, kurių gabalėlis užmaunamas ant pagaliuko. Jei keptuvė raguoliams tepama
taukais, sviestu ar aliejumi, tai pagaliukas apvyniojamas pakulomis. Skanūs ruginiai, t.y.
iš duonos maišymo raguoliai. Tešla turi būti tik pakilusi. Iš rūgščios tešlos raguoliai
ne tokie skanūs. Raguoliai valgomi karšti, juos suliejus taukais, sviestu, pasidažant į
grietinę, užgeriant pienu, su varške ar dažiniu. Iš tarkuotų bulvių ir miltų tešlos labai
dažnai kepami storieji raguoliai. Tokiems raguoliams tešla sumaišoma tirštesnė ir jie
kepami ant pečiaus pado. Jie daromi apskritūs, kumščio didumo. Pašaunami jie kaip ir
duona nuo ližės arba ilgakočiu samčiu. Tokio samčio kotas daugiau kaip metro ilgumo.
Samčio kaušas suvilgomas vandeniu, kad tešla nepriliptų, o ant viršaus uždedama klevo
ar kopūsto lapas – paklodas. Raguolius ant pado stengiamasi išversti taip, kad jie pataikytų ant paklodo. Jų prikepdavo daug ir juos valgydavo visą dieną. Jie valgyti ir kaip
duonos pakaitalas. Raguoliams (kaip papločiams, ragaišiui) gaminti ir miltiniai dažiniai.
Gaminama iš miežinių ar kvietinių miltų saujos, kurie įplakami atskirame puode ir
pastatoma į pečių virti. Tirštai įplakti vengiama, nes išviręs dažinys būtų tirštas, būtų
sunku jį pakabinti. Įplakti miltus taikoma taip, kad išvirus dažinys būtų apyskystis, kad
jį būtų galima pakabinti šaukštu. Miltinis dažinys valgomas pridėjus taukų. Dažniausiai
naudojami čirškinti lašiniai, lajus. Į visus dažinius taukai dedami karšti prieš valgant.
Susėdus pusryčių dažinys atnešamas ant stalo viename bliūde, kuris pastatomas vidury
stalo. Valgytojai pasiima po raguolį ir atsilaužia iš jo po gabalėlį. Raguolio gabalėlį laikydami dešinės rankos trimis pirštais, juo pakabina dažinį ir valgo. Kai pabosta raguoliai,
verda miltinę – miežinių, kvietinių ir net žirninių miltų košę“.
Kalbėdami apie ruginius valgius, užsiminėme apie parpelius, bet dažniau
nei ruginius šio krašto šeimininkės vakarienei virė ir verda juos ir iš kitokio javo
miltų: kvietinių, miežinių, grikinių, žirninių ir net pupinių. „Daugelis parpeliams
dirbti turi specialią geldelę, kuri vadinama „parpeline geldele“. Tai nedidelė geldelė, išdirbta
iš žilvičio arba iš liepos. Kitiems reikalams ji nenaudojama. Į geldelę įpilama reikiamas
kiekis miltų. Pamažu, laistant vandeniu miltai maišomi mediniu šaukštu. Miltai maišomi
iki supuola gumuliukai. Tie gumuliukai ir yra parpeliai. Juos reikia ilgai maišyti, kad
verdant jie nesupultų (neištižtų). Ypač ilgai maišyti tenka žirninius ir pupinius parpelius.
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Padirbti parpeliai į verdantį vandenį pilami pamažu ir nenustojant maišyti. Maišoma
pamažu, kad parpeliai nesupultų. Baigiant virti įpilama pieno. Tai vakarienės valgis“
(Kazimieras Markelis, gim. 1907 m., Vaineikių k.).
Bulvės. Po javų antras svarbus maisto produktas – bulvės. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir apie Kamajus buvo populiarios bulvinės bandos, vėdarai,
bulvinės bandelės (kakorai). Nebuvo dienos, kad šeimininkės neišvirtų bulvių
prie mėsos, žuvies, viralo, degtienės, putelio ar prie rūgpienio. Labai populiarus
bulvinis dažinys prie lietinių. Rečiau nei kitur Aukštaitijoje kepė bulves ant laito,
nedažnas patiekalas ir bulviniai lietiniai blynai. Autentiški prisiminimai: „Bulves
sodindavo. Užauga pagal metus: būna metai – viena dabė prisipila, a būna, kad dvi ir dar
kaupuos deda. Kamaroj, dabėj laikė. Dabės šonai akmenim apdėti. Bet daugiausia bulves
laikė lauki, dabėse. Gylio virš galvas žmogui, kapetėlas pasidėdava. Stagelį padarydava iš
lentgalių, šiaudų. Apipila žemėm. Žiemų dar apdeda mėšlu, kad neperšaltų. Pasilikdavo
valgymui ir kamarose. Bulvė ir gyvuliui reikalinga, ir žmogus be jos neišsivers“ (Juozas
Vaštaka, gim. 1930 m. Vaštakų k.). „Būdavo dienų, kad mama neišgalvoja, kų mum
padėt ant stalo valgyt. Gerai, kad bulvių buvo davaliai. Bulvių išverda su luoba, tik
galiukai nupjauta. Ant stalo patiesia drobinį staltiesį, papila bulvių. Kiekvienas vaikas
pasiima, nusilupa ir valgo su pienu. Virdavo ir bulvinių parpelių (tarkuotiniai). Mama
mums daugiausia šitų darbų užduoda. Sutarkuojam bulves, išsunkiam, druskos nedaug,
išminkom ir suvoliojam tarp delnų parpeliukus. Visos dirbam net šnara. Vandeny išverda,
pieno inlieja ir valgom“ (Felicija Buitvydienė, gim. 1925 m. Kandročių k.). „Dabėj
pakavojam [užkasam] bulves. Giliai pakavojam, kad nesušaltų. Dvi būdava duobės: viena
sėklai, kita valgymui. Pavasarį atakasa ir paimi, kad reikia. Večerei [vakarienei] bulvės
su prėsku, ar su rūgusiu pienu ar su masliankom [pasukomis], kai sviestų suka. Ryto
abiedai [pusryčiams] padirba prasto bulvinio dažinia prie blynų. Prėskų kruopienį verda,
pritrupina bulvių. Pasninkas, tai silkių atsineši prie bulvių, degtienės, garstyčniko [garstyčių] padažo. Su raugele valgė. Cukraus raugelėj prisidedi ir su bulvėm čielom valgai.
Senybėj bulvės buvo kitokios – apyžalės, a jau sunkiam, neduodam peršust. Pabūna dar
bent kiek karštai, išsigaruoja. Papila ant staltiesės, tai miltingos, kaip kiaušiniai. Kitokias
dabar sodina, kad didesnės augtų. Senybėj augo mažesnės, bet valgyt skanesnės“ (Ieva
Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). „Bulves valgėm gavėnioj su silkių sūrymu.
Tetė bitoniukų sūrymo atsiveža, tai ant stalo bulvių papila, luobą nusilupi, ant liepinio
pagaliuko pasmeigi ir dažai į sūrymą. Šaltibarščiai – rūgštus pienas su trupintais svogūnais. Baika [visai nieko], kad su šutintom karštom bulvėm“ (Stašiškienė Danutė,
gim. 1931 m. Kalvių k.).Virtų bulvių košė vadinama bulbiene. Kartais grūdant
bulves įpilama saldaus pieno. Ji gaminta pusryčiams kaip raguolių pakaitalas, bet
dažniau bulvienė gaminama vakarienei.
Mėsa. Mėsai kiekvienas ūkininkas užsiaugindavo vieną, kitą kiaulę. „Du
kiauliu augindavo. Ir mes, ir kaimynystėj. Vienais metais, kai dirbom ir dėdės žemį, tai
auginom devynis kiaulius. Pardavimui. Statėmes tvartus ir reikėjo meistrams sumokėt už
darbų, už cementų. Pragaro metai buvo, devynių metų mergiotė buvau, bet lapus skindavau ir skindavau, o bobutė vis pjaustydavo ir pjaustydavo. Šeštadienį dar turėdavau
priskint ir sekmadieniui, nes bobutė sekmadienį nepjaustydavo. Tuos lapus maišydavo
su miltais ir bulvėmis, tai užaugo geri bekonai. Savo vienų kiaulį pjaudavom Kalėdom,
kitų – Velykom. Kaimynystėj gyveno tėvo brolis, tai mūsų kiaulį durdavo dėdė, o dė1201
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dės – tėvas. Tėvas sakydavo, savas gyvulys, tai labai gaila pjaut“ (Alesė Poškienė,
gim. 1931 m. Kalvių k.). „Seniau papjaut kiaulį tai būdavo problema – labai dideli
užaugdavo. Prisikviečia kaimynų. Anksčiau keldavo gryčioj ant suolo ir keliese laiko, o
vienas duria prie kojom, kairėj pusėj, krūtinėj. Tam, kas padėdavo nudurt, nunešdavo
mėsos“ (Bronius Vaštaka, gim. 1923 m. Vaštakų k.). „Kiaulį svilindavo šiaudais ar
nendrėm. Iš ežero atneša nendrių ir nusvilina. Gerai nuplauna“ (Sofija Bagdonienė,
gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Kad didelis kiaulius, tai pjauna keliese. Tėtukas prašydavo
kitų žmogų, kad paskerstų. Daugumoj kiaulį veždavos svilint miškan, kad nebūtų vėjo.
Jei bus vėjas, tai labai daug reikės šiaudų. Svilindavo kūlio šiaudais, bet jei neturėdavo,
tai gerai ir trechnais [sumaigytais]. Pasilikdavo prastų linų kiaulį svilint. Nuplauna
ir tvarko. Ušėtkų [platų medinį su dviem ąsomis indą] mėsos prisūdo. Jei pavasaris
šiltas, ta tete mėsų laisdavo šulnin“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
„Ušėtki mėsytė apsisūdo, tai nugorkaulius, šonkaulius sukapoja, sudeda avies pilvi ar
sietkinian [tinkle] ir pirty parūko. Daug skanesni kauliukai, kad virali verdi“ (Bronė
Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Tokios būdavo geldos medinės, ušėtkai, tai
ten sūdydavo mėsų. Kumpis labai gerai reikia išmirkyt sūrimi. Keisdavo: kuri būdavo
viršuj, tai tą dėdavo apačioj, varto ir varto, kad lygiai sūrumo pagautų. Mėsa sūdžias
porą savaičių, o lašiniai dar ilgiau. Čia buvo dvaras ir buvo kaminas rūkymui, tai visi
sunešdavo skilandžius rūkyt. Dideli skilandžiai, tai kamini būdavo per vasarų. Ir pirtyse
rūkydavo. Pirtys dūminės, net blizga nuo dūmų, net varguliai. Pirma pirtis po rūkymo
tai būna karti – privarva taukų. Pirmas garas būtinai reikia nulaist, kitaip negalima
praustis. Lašinius rūko keturias dienas, kumpius, skilandžius, storąsias žarnas laiko ilgiau.
Rūkymui reikia supuvusio, bet sauso medžio, jie neduoda kaitros, mažiau taukų išvarva,
a dūmų daug. Jei šlapiu, pūzniu rūkysi, tai surūdys lašiniai. Lapiniai medžiai tinka. Jei
šlapiai, paruduoja, skonis sugenda – pasidaro kartūs“ (Vytautas Juška, gim. 1946 m.
Davainiškio k.). „Negerai, jei tik papjovei ir tvarkai mėsų – turi pastovėt bent vienų
parų, kad atauštų. Mėsų sausai apsūdydava arba dėdava sūrimi. Sūrymas – virintas vanduo
turi būti tokis sūrus, kad kiaušinis įmestas neskęsta, o plaukia. Reikia merkt į ataušusį
sūrymą. Supjaustai gabalais paūdrį [papilvės lašinius], riebumų nuimu, sudedu taukuos,
kita sumetu sūrymi. Sūrimi stovi tris dienas. O jei lašinius sausai laiko druskoj, tai,
jei šalta, išlaiko visų mėnesį. Sakydavo, skanesni lašiniai, jei sausai druskoj laikai. Mūsų
krašte sausas sūdymas labiau buvo madoj. Anksčiau stori lašiniai būdavo, pravėsusius
deda lovin ir beria druskų. Mano sesuo užaugindavo kiaulius nematyto dydžio, lašiniai
storiausi. Neilgai druskoj palaikė, tai atsirado kirmėlių – iš lašinių spragt, spragt baltos
kirmėlytės“ (Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.).
„Darydavo plonąsias ir storas dešras. Jas [žarnas] reikia gerai išplaut, išverst su
pagaliuku, nuskust. Naudojo perskeltą balanėlę, per jas žarną perleidžia ir ana palieka
tinkama, lieka tik plėvelė. Storos dešros gerai – mažiau sudžiūsta. Su butelio gurkliu
dėjo dešras. Butelio gurklį nuskelia, nugalanda, kad būt mažiau aštrus, ir kiša kapotų
mėsų“ (Juozapota Vitonienė, gim. 1921 m. Kamajų mstl.). „Butelio gurkliu prikišdavo žarnas, bet jau kavoliai padarydavo ir triūbelį žarnai užmaut. Dešrom reikia labai
druskų nutaikyt, česnakų. Kiekviena gaspadinė pasnaravindavo [pasirūpindavo] babkavų
[lauro] lapų – maino su žydu ant kiaušinių. Dešras ne visur darė. Tuose namuose, kur
yra mergų, kur laukia piršlių, būtinai daro dešras, kad turėt ko padėt ant stalo“ (Ona
Nakienė, gim. 1914 m. Kamajų mstl.).
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„Skilandžius dirbdavo labai. Geldelė buvo, tai peiliu supjaustytų mėsų sukapoja,
sukapoja. Mėsų skilandžiui kirviu sukapodava. Gerai išmaišo, išminko su drusku, pipirais,
babkavais lapeliais ir česnaku, svogūnu. Pilvi tų mėsų sukiša, sukiša. Ocho kokio dydžio
skilandžiai būdavo. Kimšdavo ir pūslales. Medinius kryžiokus padirba ir bent kiek skilandžius paslegia ir neša rūkyt. Skilandį rūkydavo porą mėnesių. Iki rūkymo apdžiovina
viską gryčioj. Prie kamino buvo lentom iškalta tokia būdelė, ir kai pečių kūrena, mėsytė
rūkos. Pečius kūrindavo kasdien – ryto kuria ir vakarienei kasdien kūrė. Skilandį prapjaudavo rugiapjūčiui. Mes ir pūslalės dabar neišsirūkom gražios, a tynai rugiapjūčiui
prapjauna, tai susigulėjįs, išsirūkįs – kaip ladas. Tokiom gražiom riekutėm pjaustos, e
jau kvapas. Visa gryčia prakvimpa. Išsirūkia, tai klėty viskų sukabina, būdavo šiaudiniai
stogai, tai nieks negesdavo. Mėsa būdavo labai vertinama – jos kasdien pilna burna
nevalgydavom. Kai darbymetis, daugiau pakiša. Bulviakasy, būdava, kūdesnių lašinių
išverda kopūstų, burokėlių, žirnių sriuboj. Tadui mėsų iš viralo išgriebia, deda bliūdi ir
padeda pečiuj. Ištraukia, tai tokia gelsva, blizga ir dabar jaučiu skonį ir kvapų. Dabar
prie mėsos imam tai kopūsto, tai agurko, o seniau jų nevartojom. Mėsų valgydavom tik
su duonu“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
„Seniau kumpius didžiuosius pjaustydavo dešrom, kindziukui [skilandžiui], o
priekinius kumpius su kaulu išrūkydavo. Kartais atsirasdavo kirmėlių, kai sukabindavo
ant aukšto. Reikia mokėt gerai išrūkyt. Rūkant reikia žiūrėt, kad malkos nebūtų eglinės,
pušinės, beržinės. Beržas jei be žievės, tai gali juo parūkyt, o su žievi ne – žievėj yra
daug deguto. Lašiniai labai pritraukia bjaurų kvapų. Labiausiai rūkymui tinka liepinės,
obelinės ir dviejų rūšių alksninės, gerai ir karklai. Krosnis iš akmenų, pirtis visa užjuodus. Rūkymui reika ne tik dūmų, bet ir šilumos, užtai rūkymui kuria gerom malkom –
supuvusiom, bet sausom. Jos ir kaitrios, ir turi dūmų. Vėlai vakare pakuria ir per naktį
rūkos. (…) Visus riebius šmotelius-taukus nupjausto, mašinėli sumala ir šildo. Kai lydau
taukus, tai įdedu kelias cielas galvas svogūno. Kai baigia virt, ištraukiu ir suvalgau.
Taukai įgauna labai gerą prieskonį ir valgymui labai skanu. Viedrus pripili lydytų taukų. Seniau į plėvį vyniodavo taukus. Plėvėj jie kiek apgelsta, bet laikydavos per vasarų“
(Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Taukus šildydavo, bet senybėj, jei
pasnorėdavo, tai būdavo tokie lašiniukai su taukais, tai juos suvyniodavom pilvo plėvėj,
parūkydavom. Prireikia tauko dažiniui ar viralui, užlipai ant aukšto, ar klėty kabodavo,
atsipjauni ir turi abiedai [valgiui]“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.).
„Senybėj kiaules augino iki trejų metų, sakydavo, kad kiaulė auga trejus metus. Taukų
būdavo daug, ant kiaulės pilvo gražūs, balti taukai. Juos visus nuima, išminko su pipirais,
babkavais trupytais lapais, česnaku ir gerai kaip duonų suminko, kad susimušt į vienų
gabalų. Nuo pilvo gražiai nuima plėvę, tų minkymų suvynioja, susiuva, su virveli suriša
ir bent kiek pavendina [parūko]. Vasarą pačirškina prie dažinio, ir ant duonos užsidėjus
gali valgyti. Vadinosi – įsnauja“ (Ona Nakienė, gim. 1914 m. Kamajų mstl.).
Kaip pastebėjote iš autentiškų pasakojimų, dar prisimenama, kai kiaulės
buvo skerdžiamos gryčioje ant suolo. Šio kašto specifika, kad svilindavo ne tik
šiaudais, bet ir linais, nendrėmis. Vertas dėmesio faktas, kad visos šeimininkės
gaminusios, o kai kurios tebegamina, ypatingą patiekalą – skilandį, prisimena
taukinę-įsnaują, su kuria turėjo riebalo prametimui visą vasarą. Šio krašto dar
vienas kulinarinis ypatumas – grūstiniai lašiniai. Atkreipkite dėmesį, kad buvę ir
specialūs indai – taukinė, piesta... „Lašiniai naudojami dažniausiai kaip riebalai – vira1203
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lui uždaryti, užkulti. Lašiniai grūdami specialioje piestelėje, taukine vadinamoje. Lašinių
gabalas supjaustomas skiltelėmis ar šiaip mažesniais gabalėliais ir sudedamos į taukinę.
Paskui grūdama piestu, ligi jie pavirsta koše. Lašinių sugrūdama tiek, kiek reikia tam
kartui. Iš taukinės kabinama šaukštu ir nešildyti, nečirškinti dedami į viralą. Dedant
lašinius į bulvienę, duodant prie raguolių, jie pašildomi. Tam reikalui turima nedidutis
molinis arba špižinis puodelis. Į puodelį įdedama šiek tiek lašinių, jis pastatomas į žarijas
ir lašiniai iščirška. Čirškintų karštų lašinių taukų su visais spirgiais dedama į dažinius,
jais užpilami raguoliai. Grūdant lašinius odelė nuimama. Ji išverdama viraluose ir suvalgoma“ (Kazimieras Markelis, gim. 1907 m. Vaineikių k.).
Iki šių dienų kai kurie ūkininkai mėsą teberūko dūminėse pirtelėse ir gerai
išmano šio mėsos konservavimo būdo ypatumus bei subtilybes.
Skerstuvės reiškė, kad šeimyna gaus jukos, kraujinių vėdarų. „Paskerdė kiaulių,
tai ojoj būtų nepatenkinti, kad neišvirė jukos. Pora litrų kraujo visadu pasilikdavo. Prideda
špižį mėsos ir verda. Į kraujų pila vandenio ir maišo. Atskiestą kraują pila į puodą, kur
virė mėsa. Įdeda dėl rūgšties juodos duonos arba misos-rūgštelės. Maišai, maišai, kad
kraujas nesukristų gabalais. Juka – skanybė“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Darydavo kraujines dešras. Miežines kruopas užšutina, pila bent skleinyčių
[stiklinę] apypilnį krauja, dar kokio tauko pamaišo ir pila žarnon – kraujinės dešros.
Anksčiau kraujines ar bulvines dešras kepdavo moliniam puodi. Pastumia ir šunta karštam pečiuj. Kraujines labiau valgė nei bulvines. Darydavo ir vienų kruopų – kruopinės
dešros“ (Stefa Matulytė, gim. 1923 m. Salų mstl.). Dar vienas įdomus senovinis
valgis – drebuliai. „Kiaulės ar avies galva, kad geriau tilptų į puodą, sukapojama,
kojos perskeliamos pusiau, pridedama druskos, pipirų, svogūnų ir užpilama vandeniu.
Verdama, kol sušunta – mėsa atsiskiria nuo kaulų. Išvirus su visais kaulais išverčiama
į bliūdą ir išnešama šaltai. Sustengus, atnešama ir su visu bliūdu pastatoma ant stalo.
Pirmiausia visi šaukštais kabina ir valgo drebulius, o paskiau – mėsą“ (Kazimieras
Markelis, gim. 1907 m. Vaineikių k.).
Taigi, mėsiškų patiekalų pagrindas buvusi kiauliena. Kartais Velykoms
pasipjaudavo veršiuką, bet jo mėsos nerūkydavo, stengėsi ją greičiau suvartoti.
Vienas įdomus pasakymas susijęs su veršiuku: „Teliokų pasipjaudavo ant Velykų, bet
daugiausia parduodava žydam. Seniau žydaukas vaikštinėja pa kiemus ir nešioja parduot
muila, sacharina, kavos. Apsižiūrėdava ir teliokus dėl pirkima. Teliokų karvė atsiveda, tai
tuoj žydai ateina, apžiūri. Rakūja [vadinasi], žydas pažiūrėja, tai jau pakrikštija teliokų.
Teliokas nekris, jau pakrikštija“ (Juozapota Vitonienė, gim. 1921 m. Kamajų mstl.).
Augino avis, kurios ūkiui labiausiai buvo reikalingos dėl kailio, vilnų. Atsivestus ėriukus rudenį pjaudavo mėsai: „Be avių neišsiversi. Geriokus [ėriukus] pjaudavom rudenį. Erienų šmoteliais sukapoja, druska, lapeliais, pipirais apibarsto ir paslegia
mediniam ušėtki, kubiliuki. Šaltai padeda ir susivalgo“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m.
Mikniūnų k.). „Ražancavai [pirmas spalio sekmadienis] taikė pjaut avis. Jei šiltas
ruduo, tai šulnin laisdavo avienų. Pakermašis, tai aviena labai gerai, kai savi po bažnyčias užvažiuodava. Buvo kuo pamylėt“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
„Jei didelį avį papjauna, jos pilvas didelis, tai jį gerai išmazgoja, nuplikia – į verdantį
vandenį įkiša vieną, antrą, trečią kartą. Avies kojas ir galvą atmeta, o visa kita sukapoja
šmotais, pasūdo, prieskonių deda ir sukiša į pilvą – avies skilandis. Dvi–tris dienas
pastovi kamaroj, virvelėm suriša ir pakabina vendykloj [rūklykloj], žemai. Išsivendina,
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reikia mėsos, tai pilvų praardo, pasiima ir vėl su virveli užriša. Aviena labai skanu su
kopūstais. Skani, kol karšta. Avienos lajus greitai stengsta, jį mažai kas mėgo. Būdavo,
kokį blyną pakepa ant to lajaus arba sušildo, pripjausto svogūnų ir liepia vaikam valgyt
greitai su blynais. Bet daugiau degino, kai žibalo trūko. Gamino ir tokį patiekalų: avies
skrandį gražiai išvalo, išplikina, išskuta, kol pasidaro baltas. Aštriu peiliu supjausto kaip
makaronus ir verda kaip sriubų. Pritrupina bulvių, morkų, galima ir pupelių pridėt. Grietiene užulaja. Avienos skilvio sriuba“ (Ona Nakienė, gim. 1914 m. Kamajų mstl.).
Iš paukščių mėsai dažniau vartojo žąsis, rečiau – kalakutus (kurtkes). „Žąsim reikėjo vandenio, tai jas retai augindavam, e kurtkes labai. Pjaudava mėsai. Mažus
lasydava žoli, vadindava sruvanosiai. Labai karpytais lapeliais. Pripjaustom ir užpilam
rūgusiu pienu. Dar žirnių jiems duodavo, bent kiek grūdų. Jie labai lepūs, jei lesalas
menkas, tuoj krenta, kojos iškrypsta. Užaugusius pjaudava ir virdava sriuboj. Daugiausia
kruopienėj, bulvių įpjausta. Tušindava ir su bulvėm. Tėvo brolis kurtkinus parduodava
žydam. Atsimenu, vienų žiemų 16 kilų (pūro) kurtkinų vežė su rogelėm parduot į Kamajus. Arklio neturėjo, tai su rogelėm tempė ir labai privarga. Žydai nupirka“ (Konstancija
Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k. ).
Pienas. Kiekviena šeima laikė vieną ar porą karvių. Karvės laikytos pagarboj,
nes buvo šeimos maitintojos. „Pribuišiai [neturtingi, bežemiai] ir kožna žmonystėla
stengės iš paskutinio, kad karvį išsilaikyt. E kad ne karvį, tai bent ožkų, e be pieno
išgyvint sunku“ (Elena Gečiūtė, gim. 1912 m. Salų mstl.). Pienas ir jo produktai
buvo ir kasdienis, ir šventinis, proginis maistas. Štai ką prisimena pateikėjai:
„Senybėj karvės pieno duodavo nedaug, ganyklos buvo menkos. Mes laikydavom dvi tris
karves, bet per daug nei sviesto, nei gretienės nebūdavo. Bet kasdien valgėm pieniškai ir
džiaugėmes. Vakarienei turėjom bulvių su pienu, varške“ (Stefa Matulytė, gim. 1923 m.
Salų mstl.). „Pieną atšaldydava puodynėse, uzbonuose kamaroj. Statydava ir į vandenį. Nusistovi grietienė, tai su šaukštu nugriebia, nugriebia. Kai atsirado bitonėliai su
stikliuku, tai kai kas laisdavo į šulinį, ir tekino pienų. Jei sūrį padara iš nenugriebta
piena, tai labai skanu“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Senybėj sūrius
darydavo rūgščius. Prėskų sūrį dirbdavo tik del svečia. Uzbonų piena matutė suplaka,
suplaka, pašilda ir pila terbon. Nuvarva ir deda slastuos [slėgtuvuose]. Per naktį slastuose pastovi ir susislegia. Paprėskas sūris-graitulis. Užšutini prėsko pieno ir supili
rūgusiam. Išmaišei, tai sutraukia pienų, perkoši ir sudedi sūrį. Jis greit susislegia, užtai
ir greitulis“ (Anastazija Šeškienė, gim. 1921 m. Vaštakų k.). „Kiekviena gaspadinė
mokėdavo sūrį suslėgt. Surūgo pienas, tai supyliau pienų puodi, pašildau, kol ranka kenčia,
ir pilu šaltų prėskų pienų. Jį sutraukia. Imu sūrmaišį, ant puodo išsunkiu išrūgas ir su
rankom pamaigau, pamaigau, kad labiau suliptų, išrūgos geriau nutekėtų. Turi nusvarvėt.
Lango šuplėdon [stakton] čviekas [vinis] įkaltas, pakabinu terbų su varški del sūrio. Tokį
suoleliokų medinį turiu, tai padedu lentelį su skylutėm, padedu varškį su terbeli, dedu
ant viršaus kitų lentelį ir akmenį. Vakari sudėjau, ryto išimu. Sūris greitai gleivėja, tai
aš palaikau ant saulės. Turiu tokį kašikėlį [krepšelį], tai stačiai sūrius sustatau ir dar
apdengiu merlium. Kašikėlis su virveli, tai pakabinu ant čvieko. Ir mama taip darydavo.
Ne tik saulė, bet ir vėjas pučia, tai jį perpučia. Kad saulės nėra, tai padžiovina pečiuj“
(Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Iš senybės prėskų sūrį padarydavo, jei kunigas kalendavoja, krikštynos ar veselia. Užvirini pienų tik pamelžtų, kokios
rūgšties dedi, kad sutrauktų, išsiskirtų išrūgos. Tadu jį sunki, dedi sviesto ir su cukrum
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ištrintus kiaušinius. Bent dvylikį kiaušinių gaspadinė kartais sumušdavo. Mano jaunystėj
atsirado prėski sūriai“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
„Sviestas labai priklauso nuo karvės. Vienos karvės daug sviesto turėsi, e iš kitos ir nelabai. Sviestas ir nevienodai susisuka – pagal karvį. Vienos per kelias minutes
susuksi, e būna, kad ir daugiau valandos reikia. Maslaunyčia [muštokė, muštuvis] iš
medinių šulalių padirbta, bent 5 litrų talpos. Ir medinis menturis-kryžiokas su ilgu kotu.
Susuki sviestų, maslaunyčių išplauni, ant saulės padžiauni bent kiek ir neši sklepan, kad
neperdžiūtų. Būna geras sviestas ir didžiasviestis. Labai greit susisuka didžiasviestis – 10 minučių ir būna pilna maslaunyčia sviesto. Išgriebi, tai būna didžiausias bliūdas
sviesto. Jį labai reikia plaut ilgai ir vis keist vandenį. Maigyt, maigyt, kol pagelsta. Jį
maigai su mediniu šaukštu. Jo daug, kad masliankų [pasukų] daug. Vienas seniokas
užėja pas mus ir džiaugias, kad burnaprausį bliūdų sviesto prisuko. E ty baltas sviestas
buvo“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Anksčiau būdavo muštokės
medinės ir kryžiokai. Daugiausia sviestų veždavo turguj parduot, e pasukas (masliankas),
dar kiek prėsku pienu užpylus, duodavo vaikam atsigert ir valgydavo su šustom bulvėm.
Jei grietienė peršilus, tai gaudavosi didžiasviestis – didelis sviestas. Didžiasviesčio ant
petelnios užmeti, tai tik parūksta garai ir nieko nelieka. Būdavo, apšukoja [apgauna] –
pritarkuoja morkų, išsunkia ir šitoj sunkoj didžiasviestį plauna ir jis pasidaro geltonas,
nežymu, kad didžiasai“ (Danutė Aleksiejienė, gim. 1935 m. Salų mstl.). „Sviestų
ilgai išlaikydavo. Būdavo tokie polivonai [dideli glazūruoti puodai] moliniai su ausom
[ąsom] arba puodynės sviestų sudeda, mediniu šaukštu suploja, suploja, paviršėlį apglosto
ir sūrymu užpila. Sūrymų keičia“ (Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.).
Vienas kitas pateikėjas prisimena, kad kai kuriomis progomis ragaudavo ir
sviestvarškės. Tai nusausinta varškė, išsukama su sviestu. Valgydavo su saldžiu
pienu ir pyragu. Ne kasdienis ir labai buvęs mėgstamas patiekalas – lydyta grietinė. Grietinės pakaitindavo šventadieniui, svečiui, kalėdojančiam klebonui. Lydyta
grietinė pagaminama labai paprastai: „Parūgusių grietienį stumia į pokarštį pečių.
Pašilus apgelsta, išrūgos atsiskiria. Išrūgas nupila, bent kiek pasūdo. Grietienė palieka
kaip ir sviestas. Labai skanu su ragaišiu. Dėl svečio ar ir savo šeimynai, jei šventa
diena. Senybėj, kai gavėnioj nevalgydavo pieno, tai grietienį lydydavo, supildavo puodynėj ar uzbone [ąsotyje], šaltai pastatydava ir valgydava po gavėniai. Gavėnioj ir varškį
gerai nusausina, krečia į molines puodynes ir laiko iki Velykų“ (Juozapota Vitonienė,
gim. 1921 m. Kamajų mstl.). „Grietienį surūgena, kiša pečiuj ir pabūna. Ištraukia, tai
grietienė viršuj išsikėlus, apačioj išrūgos. Nusunkia ir dar palaiko pečiuj – vėl nusunkia.
A kad skanios išrūgos, valgydavom su būlbom. Lydytoj grietienėj deda druskos ir – į
palivoną. Stovi, kiek tik reikia“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
Neišpildavo lauk ir pirmojo pieno krekenų: „Terlėse labai kepdavo krekenas.
Pečius senybėj buvo visas turtas. Terlėj krekenas supila – ir pečiuj. Nieko nededa. Greitai
iškepa, net išakėja. Kai dirba makaronus, tai krekenos praverčia“ (Konstancija Bučienė,
gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Iš visų pieniškų patiekalų daugiausia dėmesio vertas archajiškas valgis –
kastinis. Būtent apie Kamajus kastinis buvo gaminamas ilgiau negu kitose Aukštaitijos vietose. Šis valgis pavadinimą, matyt, gavęs nuo žodžio kasti. Būtent varškės
kasimas žemėje suteikdavo jai specifinį skonį ir kondiciją. „Kad kasa žemėj, tai ir
kastinis. Nugriebia grietienę nuo puodynių, parūgena, išrūgas nupila ir krečia į drobi1206
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nį maišelį. Dar į kokį rūbelį įvynioja (gerai, jei koks pastoresnis, milalis) ir užkasa tų
terbų žemėn. Užkasa kur netoli gryčios. Dvi paras palaika ir atkasa. Lieka toks pokietis
daiktas – tarp sviesta ir varškės. Jis skanesnis už sūrį, bet valgo kaip ir sūrį; užsideda
ant duonas, bulkas. Ir vienų valgai. Sakydavo, kastinis, kiti – kastilis“ (Ona Nakienė,
gim. 1914 m. Kamajų mstl.). „Kai įeit į gryčių, tai būdavo namelis (priemenė). Tam
namely prieš žiemų prisipilam daug smėlio. Prie kapų labai gražūs smėlynai, senovėj
ty bulves kavodavo, iš ty ir veždavo smėlį. Buvo molinė asla, tai jei šlapia, tuo smėliu
išbarstam, ir kiemui, jei slidu, reikėjo smėlia. Jis praverčia ir kai norim kastinia. Sako,
ai labai nurūgįs pienas šitaj puodynėj, tai drabinin maišan supilia ir kasa smėlin. Krūva
smėlio kampi ir šitan smėly pabūna. Drabinėj terboj ir dar keliuos ryzuos susuka, kad
nepribyrėt smėlio, ir apikasa. Sakydavo, tegu pabūna dienų, dvi. Gal ir daugiau. Būdavo
išsiimam, tai sausas, sausas – labai skanus. Ta varškė kaip ir sūris. Paimi į rankas ir
laužai. Ji kieta palikdavo po tuo smėliu“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Daržovės. Apie bulves jau užsiminėme, bet labai svarbios buvusios ir daržo
gėrybės. Daržas – tai šeimininkės teritorija, jos rūpestis turėti po ranka daržovių
vasarą ir pasigaminti atsargų ilgai žiemai. „Svarbiausi darži kopūstai. Augino morkų,
burokų, ropių, ridikų, griežčių, svogūnų. Agurkai kiek vėliau atsirado, o pamidorai tai
dar vėliau. Kai tik sniegų nuleidžia, tai moteriškėm ir reikia rūpintis sėklom, rasoda.
Daržui vietų parenka, kad žemė būtų polengvė, bet ne smėlys ir kad arčiau namų, toli
nepribėgiosi krapo ar morkos“ (Bronislava Jakubonytė, gim. 1923 m. Kalvių k.). „Pas
matutį darži augo svogūnų, morkų, burokų, kopūstų. Ir griežčiai labai dideli užaugdava.
Griežčiai, tai pagraužč ir, jei vakarienei verda prėskienį bulvienį, tai griežčius šmoteliukais
supjausto ir verda. Esti su sunku ir ažlieja pienu“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m.
Mikniūnų k.). „Daržas didžiausias. Iš prieskonių kalindrą labai augino. Prieina [prinoksta] – tai iš gelsvo, kaip pipirai. Burokų ir raudoniukų, ir geltoniukų, agurkų. Labai
stengės, kad kopūstai gerai suktų gūžes, be kopūstų bėda, kai ateina žiema. Griežčius
sodindava, vaikai žiemų pagraužia. Aš nemėgdavau, man karvės kvapas. Atpjauna ir
valgyk, e nekalbėk. Būdava geltonų ir baltų griežčių. Baltieji pailgesni, e geltoni apvalūs
ir skanesni“ (Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Daug burokų sadindava – galvininių ir raudanų. Galvininiai tai balti, jais karves liuobdavam ir iššutina,
paraugia bačkelėj. Išrūgusius supjausto gabaliukais, svogūno įdeda, druskos ir valgo su
bulvėm. Pupų sausai išvirdavom Pasisadindavam tarp bulvių“ (Eugenija Zaveckienė,
gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Juodieji ridikai augo gerai. Pritarkuoja ar supjausto plonai, pritrupina svogūno ir bliūdų kitu bliūdu apvožia ir krato, susidaužo, suminkštėja
ridikai ir vakarienei valgydavom su šutintom bulvėm“ (Anelė Bimbienė, gim. 1933 m.
Davainiškio k.). „Kopūstui, kad ir reikia priežiūros, bet visi juos augino. Daržas be
kopūsto – ne daržas. Agurkų augino, e pamidorų nebuvo. Pas ponus buvo daržas, tai
kai pamatėm, kad ant lazdų raudoni obuoliai kaba, nusidyvijom. Vienas vaikas įnėjo į
daržų ir nuskyne. Paragavom, tai spjaudėm – nepatiko. Kai pradėjo augint, tai drusku
pabarstom ir valgėm su duonu“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.).
Kaip pastebėjote, daržo karaliumi laikytas kopūstas. Nebuvo šeimynos, kad
nepasiruoštų statinės kopūstų žiemos sezonui. Kopūstų rauginimo receptūra tokia
pat, kaip ir visoje Lietuvoje. „Anksčiau bačkas pridėdavo kopūstų. Mašinkų nebūdavo,
tai stalų vidury gryčios atstumia ir duoda su peiliais. Rankom smulkiausiai supjausty1207
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davo. Dėdavo obuolių. Obuolius supjausto skiltelėmis ir deda ant bačkos dugno. Deda
tarkuotų morkų, spanguolių, kmynų, druskos. Juos labai smarkiai sumuša medine kūle,
kad atsiranda sultys. Bačka 10 viedrų talpos per maža būdavo mūsų šeimai. Dar turėjom
kubiliokų trijų viedrų, tai ir pridėdavo kopūstų. Gryčioj bent kiek pastovi, tai ištempia
kamarėlėn ar į namelį [priemenę]. Jei gavėnia, tai šituos kopūstus duodam ir duodam.
Tušintus valgom, žalius valgom. Net nuobodžiai būdavo. Ant stalo kokį skudurą užmeta
(vadinosi staldengtė), papylė bulvių su luoba, kopūstų bliūdų pastatė ir valgykit“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Kopūstų bačkos didžiausios rūgsta.
Atrinkdavo mažesnes, gražesnes galveles ir cielas dėdavo. Trupytais apdeda, apgrūda, tai
laikosi kuo geriausiai ir iki pavasario. Galvelį išsitrauki ir valgai po lapų su šutintom
bulvėm“ (Bronislava Jakubonytė, gim. 1923 m. Kalvių k.).
Šviežių (saldžių) kopūstų sriubos šiuose kraštuose nepopuliarios. Jei užsinorima kopūstų viralo, tai iš vakaro supjaustydavo kopūsto galvą, ją užpildavo
rugine rūgštimi ir pusryčiams išvirdavo kopūstų sriubos. O jei neišeidavo paraugti,
tai kopūstus virė su rūgščiais obuoliais. Obuoliai ir kopūstai dedami lygiomis
proporcijomis. Raugintų kopūstų viralas buvo mėgstamas ir pusryčiams jį virdavo vos ne kas trečią rytą. Kartais išvirdavo raugintų kopūstų ir žirnių troškinį.
Kazimieras Markelis užsimena, kad pasninko metu kopūstų viralą užplakdavo
šustinių miltais, bet tokių miltų retai pasigamindavo, tai dažniau plakiniui naudojo
paprastus kvietinius, miežinius, avižinius, grikinius miltus. Jis užsimena ir apie
dar vieną įdomų kopūstinį patiekalą: „Parenkama nedidelių šviežių kopūstų galvelių,
jos išdarinėjamos, sudedamos į puodą ir išverdamos. Išvirusios sudedamos į medinę rėčkelę
ar molinę puodynę, užpilamos rūgštimi, arba, jei yra, raugintų kopūstų sunka. Per kelias
dienas jie išrūgsta ir valgomi su mėsa ar bulvėmis.“
Mažai nuo kopūstų pagal populiarumą atsilikdavo burokai. Pateikėjai pirmiausia prisimena baltuosius (dar vadintus geltoniukais), ir tik vėliau plačiau
paplinta raudonieji burokėliai. Iš jų (ir jų kotų) viralus gamino, kol jie dar darže
(nuo daržo), žiemai laikė kamaraitėse (bulvių duobėje), lauke iškastose duobėse,
kaupuose (kapčiuose) ir prisiruošdavo statinaites raugintų. „Užsiraugdavo bačkelytėj, rėčkelėse raudonų burokėlių, kad turėtų rasalo viralo parūgštinimui. Raugindavo ir
baltuosius. Dar būdavo tokie margai rausvi burokai. Nuplauna, nulupa ir užpila vandeniu. Apslėgta būdavo. Ir burokų kotus pundeliais suriša ir paraugia“ (Alesė Poškienė,
gim. 1931 m. Taraldžių k.). Raugdavo ir lapkočius (stumbus), surišus saujos didumo ryšuliukais. Stumbus ir burokus raugdavo dažnai tame pačiame inde, bet
verdant sriubas ar gaminant kitus valgius jų nemaišė. „Bačkas burokų raugdavo.
Baltus burokus iš kubilioko išsitraukiam, mažais šmoteliais sutrupinam, pamaišom bent kiek
raudoniukų ir petelnioj lašiniukų pačirškini, pamaišai, tai su bulvėm už viską skaniau“
(Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). Nuo daržo virta burokėlių kotų ir
lapų sriubą vadinama batviniais.
Agurkus raugdavo panašiai kaip ir dabartiniais laikais. „Agurkus labai paprastai – pridedi ko reika del skonio, pasūdai ir apslegi. Jaunystėj dirbdavau ir apšutintus
agurkus. Silkinėse bačkelėse dėdavau eilę agurkų, eilę druskos ir lapų (krapų, serbentų,
vyšnių, krienų) ir vandeniu apšutinu. Kermošiuj atvažiuodavo žmonės, kurie targavoja,
net iš Kauno, ir pas mus naktavodavo, tai mes dėl jų praplėšdavom bačkelį agurkų. Labai geri, labai skanūs šutinti agurkai, kai išrūgsta, tai net persišviečia – kaip stikliniai,
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bet kieti. Juos reikia gerai paslėgt, uždengt su mediniu dangčiu. Agurkus valgydavo su
šutintom bulvėm daugiausia“ (Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.).
Pusryčiams kartais šeimininkės paruošdavo griežčių ar morkų šutinius.
Tai kai susmulkintos daržovės troškinasi krosnyje ant žarijų. Baigiantis troškintis,
įdedama sviesto ar rūgščios grietinės. Valgomi karšti su duona ar ragaišiu.
Prisimenama, kad nuo seno prie namų buvę sodeliai. Augo vyšnios, slyvos, serbentai, kriaušės, bet daugiausia obelys. Galima teigti, kad Kamajai – tai
antaninių rūšies obuolių kraštas. Vėlyvesni, maloniai rūgštoki obuoliai buvo ypač
vertinami. Tik pradėjus kalbą apie obelis, pirmiausia prisimenama, kad buvę šios
rūšies obuolių. „Sodų buvo labai susidarį. Geriausiai vertino antaninius, jų daugiausia
buvo soduose. Bet įvairovė buvo ir anais laikais. Tėvokas dar augino kreivakočius, cukrinukus, sierenkus. Pasidėdavo žiemai, bent kiek ir džiovindavo pečiuj ar saulės atokaitoj.
Supjaustydavo plonai ir blėkutėse džiovina, kad pečius šiltas. 1939 metais buvo labai
šalta žiema ir sodai iššalo“ (Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Sodi
daugiausia obelys. Antaninių labai daug turėdavom. Užtekdavo sierenkų, papynkinių,
černagūzinių. Viena obelis netoli gryčias auga, tai vadindavom gumbiniais. Jie kumščio
didumo ir žali. Niekur dabar tokių nematau. Stebuklingi obuoliai. Ir būdavo cukravinėliai – geltoni tokie pusabuoliai, kaip pusė gero obuolio, geltoni. Ir jau skanybė. Žiemai
bent kiek šieni išlaikydavo. Vienas kaimynas obuolius laikė kapčiuose kaip ir bulves. Patiesia ant žemės šiaudų, sudeda obuolius ir ant viršaus šiaudai. Pavasarį prakirta ir kuo
sveikiausi obuoliai, tik obuolių kvapas uždusįs. Daugiau džiavindava. Žiemų ant pečiaus
užsinešam ir graužiam. Atsigert padarydavo, ar suloj, kai rūgsta, įmeta“ (Konstancija
Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Maisto racionui papildyti ir pasmaguriauti kaimiečiai vartojo ežerų, miško
ir lauko gėrybes. „Šio to žmonės prisidurdavo ir iš šalies. Tokios smulkios žuvytės,
kaip kilkos būdavo – akleikos. Vasarų prisigaudydavom daugybį šitų akleikų. Prisūdydavo
ir valgydavom vietoj silkučių. Paimi, galvų nusuki ir visų suvalgai. Mūsų ežeri būdavo
daugiau negu dabar ešerių, lydekų, starkių, raudžių, leščių. Žuvis ir kepėm, ir džiovinom,
rūkėm. Leščius daugiausia rūkėm. Vidurius išima, pasūdo ir rūko. Turėjo tokias mažas
rūkyklas tam reikalui. Akleikos tai neršdavo per vasarų, tai jų daugybį prisirinkdavom.
Skanios ir kaulų nedaug. Jas tušindavo moliniuose puoduose. Sluoksnis bulvių, sluoksnis
žuvų, sluoksnis bulvių. Pečiuj sušunta, iškepa ir kabini šaukštu kaip ir kiaušinienį. Dabar starkių priviso, tai jie visų smulkmį suryja, nėra nei kilbukų, nei akleikų. Ir grybų
daugiau būdavo. Rinkom ūmėdes trijų rūšių, ruduokes. Būdavo medinių rėčkelyčių, tai
mano mama grybus raugdavo kaip ir agurkus – savo sultyse. Druskos, krapų, serbentų
lapų ir paslegia“ (Vytautas Juška, gim. 1946 m. Davainiškio k.). „Anksčiau labai daug
būdavo raudonikių, baravykų Kamajų šili. Du kartus dienoj su naščiais reikėjo eit miškan.
A kai už vyro ištekėjau ir gyvenau Totõriškėse, tai ten labai augdavo grybai jedikės.
Jedikės – kieti grybai, kaip paliepės. Juos dar vadinom storalūpėm. Jie juodi grybai, o kai
išverdi pasidaro vyšniavi, bet kieti ir išvirę kaip paliepė arba kiaulbudė. Jie turi kartuma,
bet kai išverda, išrūgsta, tai labai skanūs. Dviviedriuos puoduos išvirei, išplovei, sudėjai
bačkose, įdėjai pipira, česnaka, babkavų lapų. Jei neturi kmynų, gali dėt krapų, bet tik
sėklų. Mediniu dugneliu uždengi ir akmenėliu uždedi. Grybas turi būt primygtas, kitaip
supūva, susmirsta. Valgydavom su bulvėm. Perplauni ir pasikepini. Džiovindavom tik
baravykus ir jaunus raudonikėlius. Prisiskini patvory kiečių, lapus nubrauki ir veri ant
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šakelių. Suveri kaip eglutes ir sustatai karštam pečiuj, prie skliautų. Išdžiūsta, tai ryto
nuo šakelių numovei, numovei ir gerai. Turėjau drobinę terbelę ir laikiau ant pečiaus
pakabintą. Labai patikdavo naliesnikai su džiovintais grybais. Blynų prikepi ir vynioji,
e viduj dedi sutrupintus ir apkeptus džiovintus grybus. Apkepi ar taukais, ar aliejum“
(Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Jaunystėj nebuvo kada sėdėt –
eidavom uogaut, grybaut. Tiko baravykai, lepšiai, raudonikiai. Žuvavom ešerius, lydekų
daug būdavo ir vėžių. Pavakariu (vėžiai eina medžiot) einam vėžiaut su kartim ir sietka
[tinklu]. Arba pagauni varlį, nulupi ir įdedam į samtį. Randi kokius aštuonis vėžius.
Negrįždavom be kibiro vėžių. Vėžius virdavom su krapais. Sėdim ir lukštenam“ (Juozas
Petrulis, gim. 1930 m. Kraupių k.). „Eidavom ežeran su čerpokais, išpintais iš dratos,
vėžių gaudyt. Smalėku pasišvieti ir čerpoku pagauni. Maišus vėžių prisigaudydavom.
Būdavo daug žuvų vėgėlių, tai iš vytelių bučių pasidirbdavom dubeltinį ir kožnas rytas
randam žuvies. Rinkdavom gaubukus (vokietukus), ūmėdėles, lepšiukus, ruduokes. Raugdavom žiemai. Išverdam, nusunkiam, druskos, krapų pridedam, merliuku pridengi, dugnelį
primygi su akmenioku. Užsinori grybo, iš kubilioko prisidedi, nuverdi ir geri atlieka,
išeina druska. Baravykus, lepšiukus džiovindavo suvėrį ant kiečio šakų. Sustatai pečiuj ir
išdžiūsta. Baravykus kokion nori sriubon dėk. Baltųjų raugintų burokų labai skani sriuba
su džiovintais grybais arba skanu viralas – morkos, bulvės, kopūstai ir grybai. Laukinių
obuoliukų prisirinkdavom, tai anys sušąla ir būna labai skanūs. Rinkdavom ir rojaus
obuoliukus. Matutė kožnų su špilku [smeigtuku] pradurdavo, subadydavo, užpildavo
cukrum ir pasidirbdavo sirupo. Sirupų reikia pakaitint. Obuoliukai persišvietį palieka ir
skanūs. Matutė turėjo tokių dėžį pasidirbus, tai ty laikydavo sirupų. Aviečių sirupo irgi
taip pasidirbdavo. Miškuose būdavo daug uogų, lazdynų. Riešutų prisirenka, maltuvėj prie
girnų užkasdavo, tai dar Kalėdom turėdavo riešutų“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m.
Kalvių k.). „Eidavo seniau riešutaut. Berniokai akvatydavo [norėdavo, mėgdavo] pasikarstyt. Karstos, kabarojas po lazdynus, e žiemos vakarais turi užsiėmimų – vakari susėdį
daužo kūjaliu ir apciūgėlius [repleles] specialius medinius turėjo pasdirbį dėl riešutų.
Šermukšnius arba šaldydavo, arba džiovindavo ant gryčios. Parsineša dar prieš šalčius ir
ant gryčios užkaišo, užkaišo. Stovi per žiemų. Atamenu, tarbeles užsinešam ant pečiaus,
sulipam, kol dar gazelio nedegam, ir tuos šermukšnius valgom, e baba pasakas sako.
Dar būdavo tokių raudonų obuoliukų, tai ir jų kraitelį ant pečiaus užsinešam, ir džiovintų obuolių turėjom pakramtyt ir dėl atsigėrimo. Būdavo daug spanguolių. Parsinešam
neprinokusių, bet jos labai greitai prieina [prinoksta] raudonai ir nurinktos. Kašikuos
laikėm – samanų parsinešam, apačioj, ant kašiko dugno, paklojam ir supilam uogas. Ant
viršaus, ant gryčios pakabinam kašikų. Kopūstuos dėdavo, kisielių virdavo. Mėlynių uogų
pečiuj pridžiavindava“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.). „Jokių arbatų,
jokių vaistų nebūdavo, tiktai žolės. Labai visokių žolių buvo ir labai jas rinko. Liepos
žiedai, ramunėliai, čiobreliai. Renka valerijono šaknis. Butelin sukišdava ir užpildava
arielku. Kai tik užeidava koks blogumas, po krūtini skauda, gumbas, tai tuoj šitų arielkų
geria. Žolalės turi būt gražiai sudžiūvį, tai suvyniota, sudėta drobiniuose maišeliuose ir
sukabyta“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Nėr tos žolės, kad
būt nenaudinga. Arbatai, vaistui. Dilgėlas rinkom sriubai. Karštu vandeniu dilgę užpili
ir ana pasidara bejėgė. Indedi cibulia, bulvės. Vaikystėj rūgštėlius [rūgštynes] rinkdavom
iš miška ir virdava sriubų. Valgydavam šiltą ir iš virtų rūgštėlių darydava šaltibarščius.
Jaunas garšvas tiko sriubai“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.).
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Kasdieniai valgiai. Pateikėjai papasakojo apie svarbiausius XX a. pirmosios
pusės maisto produktus, valgius. Bet ne mažiau svarbi ir kasdienės mitybos tradicija,
patiekalai, režimas. Kamajų kraštas priklauso tai mitybos zonai, kur pusryčiams
ir kartais pietums valgomi blynai – lietiniai, kurie Duokiškio apylinkėse vadinti
raguoliais. Visi pateikėjai prisimena, kad reta diena praeidavo be blynų. Sočiau jų
užvalgydavo per pusryčius (abiedą), o jei likdavo, tai stumdavo į dar šiltą krosnį
ir pabaigdavo valgyti per pietus. Jei neseniai po skerstuvių ir daugiau išverdama
mėsos, pietums galėjo blynų ir nepasilikti. Dar viena šio krašto ypatybė yra tai,
kad ilgai išlaikė duonkepes krosnis ir maždaug iki XX a. aštuntojo dešimtmečio
kiekvieną rytą kurdavo krosnį ir gamindavo sočius pusryčius šeimynai. Viryklės
(plytos), vadinamosios gulsčiamalkės (čia vadintos ir kuknelėmis), paplito palyginti
vėlai ir buvo kuriamos kiekvieną vakarą pagaminti vakarienei. Geriausiai papasakoja
patys kamajiškiai: „Dar prieš pusryčius darbymečiu bent kiek užvalgydava – sniedonis.
Neša vyrams, anys dirba lauki nuo aušros, jau uždirbį valgį. Nunešam bulvių blynų
ar kokios košės, pačirškintais lašiniukais užpiltos. Tam, kas namuose, sniedonio nebuvo,
tik pusrytis“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Ankstybėj pečių kuria.
Sunkus kasdieninis darbas. Pečių susiruošia iš vakaro, o ryto pakuria. Kūlalių iš žabų
prikapoja, prisgatavoja. Iš šiaudų ar vytelių padaro kūlaraišius ir suriša smulkiai sukapotų
žabų kūlalius. Praverčia abiedai. Du dideli puodai kiauliam bulvių ar burokų pastumta,
sukrautos malkos, o arčiau puodas šeimynai su kopūstais ar kokiu kitu viralu ir mėsa.
Kitas špižius – verda kruopienė. Ant šitų puodų petelnia ir kepa blynus“ (Genovaitė
Vaštakienė, gim. 1928 m. Salų mstl.). „Abieda – blynai. Kepdavo petelnioj ant dviejų
špižių. Su dvišakėm šakėm kilnoja petelnių. Puodai sustatyti prieky, o ugnis už špižių ir
eina virš špižių ir petelnios į priekį kaminan per prieždų. Žarijos apačioj, o ugnis viršuj,
tai blynai tik auga, tik kelias. Apverčia blynų ir jau gatavas. Šeimininkė tik sukas apie
pečių, tik terška. Reikia miklumo. Niekur neiškepsi tokių skanių ir taip greitai blynų kaip
senybės pečiuj“ (Juozas Petrulis, gim. 1930 m. Kraupių k.). „Pusryčiam paruošdavo
blynus. Pečiuj kepa, tai labai skanu. Visokių miltų blynus kepdavo, bet labiausiai įsiminė
grikiniai. Labai gerai reikia išplakt miltus, tai blynai kepa purūs, išpūsti. Bliūdi vienų
ant kito blynus sukrauna, sukrauna. Kai šienapjūtė, rugiapjūtė, tai nešam vaikai į laukus
sniedonį. Ryto 10 val. sugrįžta iš lauko ir sėda pusryčio. Vėl duoda blynų, sriubos ir ant
galo kruopienės. Kruopienė iš miežinių didžiųjų ir mažesnių kruopų. Pagrindinės sriubos:
kruopienė, kopūstienė, brokienė. Kai gaspadinės turi daugiau laiko ar reikia stipresnio
užvalgymo, tai blėkinėj storesnius bulvinius blynus kepa. Blėkų [skardinę kepamąją
formą] pripila ir pečiuj instumia. Iškepa, tai puode supjausto, dar čirškiniais užpila ir
vėl pečiuj pakiša. Jei dar bent kiek grietienės, sviestelio – gardumynas. Jau pietum šita
patrova daugiausia“ (Bronislava Jakubonytė, gim. 1923 m. Kalvių k.). „Miežinių
blynų pusryčiam iškepa, kad geriau nebuvo iš ko. Jei kvietienių ir žirnių supikliavoja,
sumaišo ir pečiuj ant puodų iškepa – gerai. Ir dažinys pagerintas: bulves sumaigo, atskiedžia pienu, lašiniukų pačirškina. Kitąkart su varški valgai, bet dažniausiai su prastu
bulviniu dažiniu. Kai atsiranda bulvės, tai iššutina ir padaro skystesnį košytį. Dažinys
būdavo ir brokinis ar tų pačių kruopų. Po blynų zupė [sriuba]. E daugiau tik blynai.
Garšvos atsiranda, tai zupę iš garšvų virdavo. Kad dar rūgštimo turėdavo, tai ir skanu.
Garšvas tik jaunas apšutindavo ir virdavo. Iš rūgštėlių [rūgštynių] virdavo. Taukas menkas – prasižilina bent kiek, ir viskas“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.).
1211

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

„Mama girnom sumala kviečių, miežių, nusijoja ir maišo vandeny. Petelnių patepa lašinių gabaliuku. Pečius kūrenas, puodai prieky, petelnia ant puodų. Šakelas po petelniu
pakiši, ištrauki petelnių ir apverti blynų. Dažinys – bulvės sugrūstos, spirgiai ir pienas.
Bliūdan iškrečia ir kabliuojam šaukštais. Dar viena kitai šaukštais duodam kaktoj, kad tu
daugiau pakabinai. Skaniausias būdavo pirmasai blynas. Skaitom, kuriai atiteks pirmasai:
„Vienaiten, draiten, kirulei, edes, pedes, sukin, bukin, deven, diks. Neišsiskaičiuosi, tai
pešamės“ (Felicija Buitvydienė, gim. 1925 m. Kandročių k.). „Labai skanūs žirniniai
blynai. Maldavom namie. Žirnius išrenkam, kad kirmėlių nebūtų, vaikam vakari užduoda
išrinkt žirnius. Išrenkam, išdžiovenam, tai su girnom du ar tris kartus permalam. Blynus
kepa nedidelius, iš šaukšto. Padaro dažinio kopūstinio. Pjaustytus, išrūgusius kopūstus
puodi sudeda ir išverda. Išgriebia, įdeda taukų su spirgučiais ar lydytų taukų ir kabini
su žirnieniais blynais. Vienoj rankoj šaukštas, kitoj – blynas“ (Konstancija Bučienė,
gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Taigi blynai (raguoliai) – būtinas pusryčių patiekalas, o prie jų pateikiamas
dažinys. Niekur kitur dar neteko aptikti tokio dažinių įvairumo. Populiariausias
bulvinis, t. y. trintos bulvės, atskiestos kartais pienu, čirškiniais, o dažnai ir tuo
pačiu bulvių nuoviru. Kruopinis – dažnai iš kruopienės išgriebtos kruopos ir
pagardintos sultiniu ar pienu, sviestu, miltiniai, kopūstiniai, burokiniai, kiaušininiai, taukiniai dažiniai buvo mėgstami ir gerai žinomi kamajiečiams prie
kasdienių lietinių. Dar keletas autentiškų sakymų pailiustravimui: „Prikepa stirtas
sausų blynų kiekvieną rytą ir būtinai padarydavo dažinio. Daugiausia bulvinį, bet dažnas buvo ir kopūstinis – raugintų kopūstų atneša, bent kiek patroškina, užpila taukų ar
sultinio ir kabink šaukštu. Kopūstai rauginti. Senybėj gal tuo pačiu blynu nugriebdavo
tauko ar bulvinės košės, kad užvadinimas – dažinys. Prie blynų darydavo ir kiaušininį
dažinį. Kiaušinius gerai išplaka su miltais pienu ir pila petelnioj. Sutraukia gražiai ir
prie blynų labai tikdavo. Piene pikliaus įplaka ir gaunas košytė – miltinis dažinys, ir
net labai skanus“ (Danutė Aleksiejienė, gim. 1935 m. Salų mstl.). „Kruopienis dažinys prie visokių blynų tiko, jei taukų prišildai i dobriai [nemažai] pripili. Jei kvietiniai
blynai, tai dažinį daugiau darai iš bulvių, bulviniams – daugiau iš kruopų, kopūstų“
(Eugenija Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Burokų raudoniukų, geltoniukų
ar rausvadryžių pritarkuoja, to pačio viralo-sriubos porą samčių įpila – ir burokinis
dažinys“ (Ona Nakienė, gim. 1914 m. Kamajų mstl.).
Pusryčiams, kurie čia vadinami abieda, virdavo ir sriubos. Viena sriuba
dažnai būdavo mėsiška, o kita prėska, tai dažniausiai kruopienė. Mėsišką sriubą
ir mėsą pasilikdavo pietums, o prėskos pasrėbdavo po blynų ir dar likdavo pie
tums. Labiausiai šiame krašte paplitę kopūstų, burokų, žirnių sriubos, batviniai.
Vėl pora autentiškų pavyzdžių: „Žiemų kopūstai, žirniai, o vasarų rūgštėliai, burokėlių
kotų. Sakydavo, eik paskink batvinlapių. Kotų sriubų vadindavo – batviniais. Virdavo
ir kiškio kopūstų viralų. Krūmas netoli namų buvo ir ten labai augo kiškio kopūstai –
eik, vaikeli, parink rūgštelės. Kotus nugnaibo ir verda taip pat kaip rūgštėlius. Grietieni užlieja. Vasarų skanu ir šalti“ (Vytautas Juška, gim. 1946 m. Davainiškio k.).
„Senybėj turėdavo poskeles – medinius kubiliukus su vienu rankenėli, tai gaspadinės
prisdėdavo apšutintų burokų lapų ir turėjo viralui. Apšutinti, paslėgti stovi kažin kiek.
Pas mus daug stambelių [rūgštynių] pievoj būdavo. Tai juos nuo kelties nupjaudavom,
surišdavom lininiais siūlais pundelius stambų ir mama poskelėj paslegia druskos įbėrus.
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O kai kas pjaustydavo gatavai arba palaidus apslėgdavo. Sriubai labai tiko“ (Eugenija
Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Vienu metu paruoši ir pusryčius, pietus
ir kiaulėm paliuobt. Mama viskų susiruošdava iš vakaro – špižiai didieji sustumti iš
vakara, pečius pakrautas iš vakara, e blynus maiša ryto. Petelnių patepa lašinukais ir
kepa sausi blynai abiedai. Pietum daugiausia buvo kopūstai ir mėsa. Mėsų iš puodo išgriebia bliūdi ir laiko pečiuj. Pareina šeimyna iš laukų, ištraukia iš pečiaus dar šiltų ir
pavalgo. Kopūstų bent po samtį pasrebia. Mėsos gabaliukas kiekvienam ne didesnis kaip
kad žvirblis. Gerai, jei likį kruopienės“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.).
„Bačkelį burokų susimeta, tai ir turi, kad verdi viralų. Rūgštėlių iš ankstyvo pavasario
virdavo ir iš kotų bambaro [rabarbaro] verda – darži augdava, dilgių virdava“ (Ieva
Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.).
Kamajiškiai mėgdavo pasninko metu kopūstų, burokėlių sriubas pagardinti
silke ar džiovintomis žuvimis. „Burokus užliedavo silki – burokuose silkė iššunta, tai
jų išgriebį gerai sutrina, sutrina ir vėl burokuos, tai užlieta. Kadu kopūstus verda, tai ir
taip pat“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Silkės ir džiovintos žuvies
dėdavo į barščius. Žuvis džiovydavo pečiuj. Labai gerai iškūrena pečių kaip duonai kept
ir kūlio šiaudų padeda ir supila žuvis ir šitos žuvys kuo gražiausiai sudžiūsta, kad mes
paėmį ir vienas tik traškinam. Ir leščius džiovindavo mažesnius. Drobinėj terboj sudeda
ir kabo. Kai barščiai baigia virt, dėdavo džiovintos žuvies. Iššunta ir su visais kauliukais.
Užulaji barščius. Silkį dėdavo barščiuos, bet man labai skanu silkė avižiniam kisieliuj.
Kisielius baigia išvirt ir dedi gabaliukais supjaustytų silkį. Su kaulais sudedi ir sušunta.
Ir silkių ikrus dėdavo avižiniam kisieliuj, tokia sūruma skani gaunas. Kietas pasninkas
buvo, tai žuvis, silkė labai praversdavo. Barščių ir pusryčiams duodavo ir, kas liko, stumia
pečiuj pietums“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.). „Pietum mėsa.
Mama duonų raikydavo ir mėsų padalindavo. Tėveliui didesnį šmotų, mum maželėsnius,
e sau dar mažesnį. Būdavo eriena šmoteliais sukapota, susūdyta, paslėgta, tai sušunta
su kopūstais tų erienų – geri pietūs“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.).
Vakarienei dažniausiai gamino ką nors pieniško ar virdavo bulves ir prie
bulvių duodavo to paties pieno ar raugintų daržovių. „Pusryčiams – blynai, pietums – sriuba ir mėsa, o vakarienei tik kad alkį bent kiek nustumt. Pieno prisirūgena ir
su rūgentu pienu bulves valgo. Šutintas bulves vakare valgė ir su varške. Pienų pašildo,
nusunkia išrūgas, o varškį atskiedžia saldžiu ar rūgščiu pienu. Dar dažnai vakarienei darydavo zacirkų [kukulienę, parpelius]. Pienu užlieja“ (Danutė Aleksiejienė, gim. 1935 m.
Salų mstl.). „Atsimenu, vakari išverda prėskos bulvienės. E kad jau nusdirbį ir tėvokui
geras ūpas, tai po bulvienės atpjauna lašinių ir visiem vaikam padalija. Būdavo, padirbdavo šaltibarščių prie bulvių. Barštelius (burokų kotelius) kūliukais suriša, užraugia. Išima,
supjausto. Pienu ar grietieni bent kiek užlieja ir valgom su bulvėm. Darydavo duonos su
vandeniu – byguzas vadindavo“ (Sofija Bogdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Zacirką dažnai verda. Geldelėj įpildavo 3–4 šaukštus miltų, trupučiuką vandenio ir maišai.
Kai mažiau vandenio, tai jie sausesni, net tįsias. Parpeliukais pagnaibai, pagnaibai ir, jei
vanduo užvirė, trupini. Pienu užlieja. Kai išverda, tai iškyla viršuj. Galima ir laistinukų
zacirkų išvirt – paskystai miltus padarai, kiaušinį įmuši ir pili ant tarkos, kur burokus
tarkuoji. Į verdantį vandenį krenta, tas kiaušinis sutirština ir gaunasi parpeliukai. Vakarienei ir makaronų virdava. Darydava iš naminių rupių miltų. Kai karvė atsivesdava
teliukų ir būdava krekenų, tai mama krekenose užmaišydava. Iškočioja, suvynioja kaip
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ruliadą [vyniotinį] ir pjausto kaip ir kirmėlėm. Padžiovena tuos lakštus prieš pjaustant“
(Konstancija Bučienė, gim. 1919 m. Urboniškio k.). „Virdavo iš miežinių zacirkų, tai
būdavo aštri. Virdavo ir iš bulvių zacirkų, labiausiai bulviakasy per vakarienį. Bulves
nuskuti, sutarkuoji, nusunki ir padarai kleckiukus kaip šratelius. Užbalina pienu. Kartais
vaikam išvirdavau zupelės – suplaku atskirai kiaušinio trynį ir baltymų, sumaišau, įpilu
pieno, dar paplaku ir pilu į verdantį vandenį“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Žirnienė zacirka. Žirnienius miltus vandeniu sušlapina, paminko ir žnaibo
pirštais. Vandeny išverda, pienu užlieja ir valgom kaip paršiukai. Vakarienei – bulvės
arba zacirka“ (Alesė Poškienė, gim. 1931 m. Taraldžių k.).
Prie stalo buvo griežtai laikomasi nusistovėjusių tradicijų. Kiekvienas turėjo
savo vietą, šaukštą. Duoną raikė tėvas, o jeigu jo nėra, motina ar vyriausias sūnus. Prie stalo sėsdavo visi drauge ir vaikai nepuldavo prie dubenio, kol tėvas
nepaimdavo šaukšto į rankas. Tik vienas pavyzdys: „Tėvokas atsisėdo, jau ir vaikai
slenkam prie stalo. Kiekvienas turėjom savo vietų. Atsisėdai ne savo vietoj, tai gausi
šaukštu per kaktų. Neatsisėsi ir nepersižegnojęs“ (Felicija Buitvydienė, gim. 1925 m.
Kandročių k.).
Dar vienas šio krašto ypatumas – palyginti ilgai išliko senieji, ypač moliniai, indai. Dar ir kolūkiniais laikais valgį gamino, laikė molinėse puodynėse,
ąsočiuose. Rauginimui, maisto atsargų laikymui dar ilgai (ir kolūkiniais laikais)
naudojo šiaudinius, medinius indus. „Molinį bliūdų su viralu padėjo ir srebia visi iš
vieno. Buvo ir bliūdeliai moliniai nedicki dėl dažinio prie blynų. Blynų lauži ir kabini
ar ty kopūstinio, ar bulvinio dažinio“ (Ieva Sirvydienė, gim. 1916 m. Mikniūnų k.).
„Terlė – molinis bliūdas be palyvos [glazūros] pas tėvokus buvo, tai ar sugrūst garstyčias, aguonas, ar dėl babkų labai reikalingas. Kaimynka ir dabar dar turi. Šukėsna
[apdužę moliniai puodai] babkas, ragaišį kepė“ (Juozapota Vitonienė, gim. 1921 m.
Kamajų mstl.). „Pusbliūdžai, bliūdai maliniai. Svėdasuos palyvnikų [puodžių] gerų
būdavo. Bliūdai moliniai, e lėkštės plėskos [plokščios], gilios ceplinės [porcelianinės] –
retenybė prie mamai buvo. Uzbonų palivotų po kelis turėjo, labiausiai dėl alaus. Visa
kas maliniai – terlės, puodynės, puodai, puodeliai, kad piena įsipili vakaro prie bulvių...
Vagonė [apvalus indelis] medinė dėl sviesta, bumbla iš šiaudų klėty“ (Anastazija Šeškienė, gim. 1921 m. Vaštakų k.). „Kadaise buvo moliniai puodai. Pečiuj kitoks virimas,
tai ilgai prilaikėm molinius ir špižiai buvo. Kamajuos trečiadieniais būdavo turgus, tai
puodų, uzbonų priveždavo daugybį. Svėdasuos puodžius buvo labai geras, iš jo visi ir
pirkdavom. Būdavo, parsiveža puodų, tai pirmiausia taukais apitepa ir pakaitina pečiuj.
Tadu jau tinkamas“ (Bronius Vaštaka, gim. 1923 m. Vaštakų k.). „Terlėn ar šukėn
malinėn indeda tešlos gabalų, išsikelia kuo gražiausiai – ragaišinė bundelė. Aš atitekėjau, tai dar ir viralų ilgai virėm moliniuose puoduose. Visai kitas skonis ar bundelė, ar
viralas iš malinia. Svėdasuos buvo labai garsus puodžius Pavijalka. Nežinau, ar tokia
jo pavardė ar pravardė, bet jis buvo pagarsėjįs su puodais. Pavijalkos puodas – viralas
kitokia skonia (…). Kamajuos Ražancava [spalio 7 d.] didelis kermošius, tai Šimonių
girioj yra Žaliosios kaimas, tai iš ten ruskiai staravierai [sentikiai] labai visko priveždavo
pardavimui. Jie dirbo kubilus, kubiliukas, rėčkeles, geldas, sietus, rekėčius. Labai ruskiai
gerai ir gražiai viskų dirbdavo, žmonės prisiperka ir turi ant ilga.
Kiekvienas turėjo savo vietų prie stalo ir savo šaukštų. Aš ir užaugau prie medinių šaukštų ir samtis medinis. Pas mus kaimi labai daug būdavo liepų, tai nupjauna
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liepokų ir nuveža Taraldžiuos seniui – Žyla Juozapas. Jis nieko labai nedirbdavo, tai tik
meškeriodavo ir šaukštus dirbdavo. Jo šaukštai lengvi, gilūs, balti, didumo kaip dabar metaliniai. Kiekvienas atskirai turėjom savo šaukštų, užsižymėdavom. Tėvo ir mamos didesni
būdavo, o mūs mažesni. Nesimainysma nigdi. Bliūdam, pusbliūdžiam, puodeliam buvo
iš prastų lentų sukalta šėpelė [spintelė], o šaukštus laikėm stalike (stalčiuj). Stali buvo.
Videlcių [šakučių] buvo tokių senovinių sunkių, juos laikė medinėj skrynelėj ant pečiaus
kamino, kad nerūdytų. Peilių nebuvo. Kai pagrabas, tai videlcius skolinos iš kiemų. Ant
rydienos ateina ir išsirenka savo“ (Konstancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Vaišių valgiai. Beliko bent trumpai apžvelgti, ką šio krašto žmonės gamindavo svečiui pavaišinti, ką dėjo ant stalo iškilmingomis kalendorinių, šeimos
švenčių progomis. Kaip pastebėsite iš pačių žmonių prisiminimų, valgiai iki XX a.
vidurio ne kažin kuo skyrėsi nuo kasdienių. Viena metuose šventė – Velykos,
kai šeimyna, sunkiai ir ilgai pasninkavusi, galėdavo sočiai ir skaniai prisivalgyti:
„Velykom gamindavo kiaulio arba teliuko kumpį. Pribadai lašiniukų, patepi taukais, grietieni kumpį ištepa, jei turi, blėkoj pripili vandenio ir stumi pečiuj. Kepi ir dar privožini
[pridengi], kad nesudegt. Šaltienos dirbdavo. Kiaulio kojas šunta, sukapoja, drebučiais
apipila. Paršų čielų kepdavo. Perpjauna kiauliokų per pusį, gerai pasūdo, intrina, taukais
patepa ir kepa pečiuj pavožtų. Jį reikia kelis kartus ištraukt, apipili sultiniu arba pertepi
grietieni ar sviestu, kad nenudžiūtų. Dėdavo ant stalo būtinai sūrio, sviesto“ (Bronė
Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Velykoms pyragų kepdavo, pridažydavo kiaušinių beržų, alksnių lapais, bet būdavo ir darylų [dažų]. Kiaušinius valgė su krienais.
Mėsos bliūdas pridėtas. Bundelių pakepa su lašiniais ar varški. Prėskų sūrį padirba“
(Kostancija Bučienė, gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Kūčioms mažai kuri šeimyna surinkdavusi 12 patiekalų, bet valgiai buvo
visi tradiciniai, apeiginiai. „Kūčioms, jei neturi bičių medaus, tai būtinai perka pas
žydus dirbtinio medaus ir sirupo. Sirupas būdavo tokiuos buteliuos, braškinis ar vyšninis.
Iš sirupo darydavo miešimų. Ant Kūčių stalo dar turi būti silkės, žuvies, šustų kviečių,
avižinio kisieliaus, parpeliukų. Grūstuvėj kviečius bent kiek apgrūsdavo. Aguonų įdeda į
šustus kviečius, bet ne visada. Daugiausia valgo su miešimu. Šustinį iš avižinių miltų“
(Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.).
Kamajuose buvę dideli Šv. Kazimiero (kovo 4 d.), Ražancava (Švč. Marijos
Rožinės, spalio 7 d.), Šv. Jono (birželio 24 d.), Salose – Šv. Kryžiaus išaukštinimo
(rugsėjo 14 d.) atlaidai-kermošiai. Svečiavimasis pas netoliese nuo atlaidų vietos
gyvenančius giminaičius ir draugus buvusi sena tradicija. Toks subuvimas vienų
pas kitus – pakermašė, kiekvienam kamajiškiui ne taip seniai buvo garbės reikalas
ir vaišes ruošdavo svečiams kuo nuoširdžiausiai. „Jei mūs parapijoj kermošius, tai bus
ir pakermašė. Iššutina mėsos, žąsį papjauna, kiaušinių parenka. Pasidarydavo paprastam
butely vyno, daugiausia iš juodųjų serbentų. Prilaiko kermošiui. Pasidaro vynelio labai
paprastai: uogas cukrum užpila ir palaiko kokį mėnesį. Padirba gerų kamštį ir žarnelį
įdeda. Stovi iki kitų uogų. Rūkyto kumpio, lašinių papjausto, sūrio, sviesto. Karšto alaus
mama padarydavo. Kai alus sušyla, ažbalina grietiene ir dar bent kiek palaiko karštai. Su
pyragu labai valgydavo“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Pakermošiui
turėjo mėsos šmoteliais, sūris sudžiovintas būdavo, sviesto pasūdyto ir lydytos grietienės.
Jų valgė kaip ir sviestų su ragaišiu. Mes pirmieji turėjom samavorų [virtuvą]. Užkaičia
samavorų, kai kunigas kalendravoja (mūsų paskutinė gryčia buvo) ir dėl svarbių svečių.
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Pirmos pakermošės vaišės ant rytojaus, per pusrytį – kaitytas alus. Kazimierui mama
pasilaikydavo keptinio alaus, užvirindavo, išplakdavo kiaušinių, grietienės, cukraus ir pila į
šiltą alų. Kai supila karštų stiklinėse, tai toks kaip sutrauktas, sakytai, bet skanus. Kamajų
gaspadinė tokio kaitinto alaus duodavo ir kunigams“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m.
Kalvių k.). „Labai sueidavo, jei atlaidai. Pasiruošia – kepa kiaušinienį, ragaišio papjausto
prie medaus, sviesto. Mano mama buvo gera gaspadinė, tai jai pavykdavo išlaikyt skilandį
gražų, raudoną“ (Genovaitė Petrulienė, gim. 1938 m. Kraupių k.).
Visiems gerai žinoma dainelė: „Kic kic Kamajuos barankėlių pirkti...“ ne iš piršto
laužta – Kamajai garsėjo ir kermošiais, ir barankytėmis. Mano užklausti pateikėjai
prisimena, kad Kamajai garsėjo savo kepyklomis, kurių iki karo buvusios dvi. Vieno
iš savininkų pavardė buvusi Karvelis; jo kepykloje kepė skanius pyragus, bandeles
ir riestainius. Riestainiai būdavę įvairių dydžių, bet kermošiuose daugiausia būdavo
didesnių. Riestainius pardavinėjo po vieną ir suvertus ant virvelių, tai po pamaldų beveik visi kamajiškiai ir miestelio svečiai vaikščiodavo ant kaklo užsikabinę
riestainių. Vyresnieji prisimena, kad rusų sentikiai nuo Žaliosios girios į Kamajų
atlaidų kermošius atveždavo labai skanių kepinių, kokių nei lietuvės ūkininkės, nei
Kamajų kepyklos neiškepdavusios. Vaizdžiai apie Kamajų kermošius papasakojo
Jonas Vėbra, gim. 1920 m. Baušiškių k. Pateiksiu keletą autentiškų sakinių: „Kai
tiktai prašvinta, / Tada visi važiuojam / Kamajų kermošiun / Tuo vieškeliu plačiuoju.“
Pagrindinis kelias iš Rygos ėjo per Kamajus. Nedidelis miestelis, bet buvo labai garsus
savo kermošiais. Rokiškis – buvo apskrities centras, bet neprilyginsi jo turgų ir Kamajų.
Niekur šimtu kilometrų aplinkui negausi nusipirkt tokių ratų, ratlankių, važelių, lineikų, grėblių, pyragų ir barankų. Kamajuos skanias barankytes, pyragus kepdavo, bet per
pagrindinius kermošius barankyčių atveždavo iš Kùpiškio, Zarasų, Pãndėlio, Rokiškio.
Nebuvo nė vieno žmogaus, kad nenupirktų Kamajų barankyčių lauktuvėms. Buvo mada
nupirkt vieni kitiems barankyčių, kaip pagarbos, draugystės, simpatijos ženklą. Ypač šios
tradicijos laikėsi jaunimas. Net Rokišky ir dar toliau buvo žinomas posakis: „Nekokia
merga, kad negavo Kamajų kermošiuje nuo bernioko nė vienos barankytės.“ Jei visai
jauna mergiotė gavo nuo vyriškio barankyčių, tai jau gali laikyt, kad ji tikra panelė.“
Vestuvėms visi stengėsi paruošti kuo daugiau mėsiškų ir pieniškų valgių:
sūrių, sviesto, sviestvarškės, lydytos grietinės. Kepdavo pyragus. „Mano vaikystėj
tai paprastos mėsos bliūdus priverda, šmoteliais pripjausto ir sudeda moliniuose bliūduose.
Videlcių pasiskolindavo, o lėkštučių nebuvo, valgydavo iš vieno bliūdo. Kopūstų pritušina,
žirnių, pupų išverda. Turi būti sviesto ir sūrio, babkavų pyragų. Sūrio, sviesto tai atsineša
ir moterys“ (Bronė Bražiūniene, gim. 1914 m. Kalvių k.). „Medų pirkdavo ir vestuvėm
dirbdavo prėskų sūrį, padirbdavo baronkų iš valcuotų miltų. Padarai baronkos formų ir
įmeti trumpam į verdantį vandenį, ištrauki – blėkelės ir pečiuj. Vestuvėm reikėjo daug
tokių baronkų ir valgydavo su medum, su kava“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m.
Jurkiškio k.). „Mokėjau kept karvojus, bet nemokėjau papuošt. Seniau, būdavo, papuošimui specialiai sirupi privirdavo uogų šakelių. Dažniausiai geltonųjų, baltųjų, raudonųjų
serbentų. Jos išverda cielos, blizga. Aš vestuvėm kepiau pyragų su varški ir kopūstinius
senybėj labai darydavo. Pikliaus tešlų iškočioji, dedi blėkutėj. Gatavo kopūsto privirta,
prikepta, tai ant blyno uždėjai ir parpeliukų iš tos pačios tešlos pridirbta, tai primėtai,
primėtai ant viršaus. Mielės iškelia, tai skaniausias pyragas. Kopūstai gali būt žali ar
rauginti. Senybėj ragaišį iškepdavo ir iš miežinių miltų. Duokiškio malūni labai gerai
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pikliavojo, tai miltai palieka balti, balti. Pieni išmaišei, biškį tauko įdėjai ar sviesto ir
valgydavo miežienį ragaišį su arbatu. Vestuvėm arbatos nusipirkdavo arba gerdavo žolių – čiobrelių, ramunėlių, šaltmėčių, jonažolių. Virdavo burokinį, miežinį ar gilių kavų.
Pienu užulaji ir gerai prie ragaišio. Skrylių priverda, mėsos, stalų nukrauna sūriais,
sviestu, bundelių prikepa su grybais, žuvim, obuoliais, varški“ (Eugenija Zaveckienė,
gim. 1921 m. Mikniūnų k). „Mano jaunystėj jei vestuvės, krikštynos ar pakasynos, tai
pečiuj blėkose prikepa mielinių bundelių. Paprastai dažniausiai vandeny užmaišo, padaro
obuolio dydžio, prideda 6–8 blėkeles ir kepa. Apikepa, tai prideda jų pilnų špižių ar ir
kelis špižius ir apipila pienu, grietine, deda šmotų sviesto ir špižius stumia pečiuj. Iš
pečiaus ištraukia, tai pila su viskuo bliūdi ir kabini su šaukštu“ (Danutė Stašiškienė,
gim. 1931 m. Kalvių k.).
Kamajų krašto žmonės didelių krikštynų pobūvių nerengdavo. Sueidavo į
balių tik patys artimiausi ir jau susituokę žmonės. Niekas neidavo tuščiomis rankomis. Daugiausia nešėsi sūrį, vagonę sviesto, bandelių ar pyrago. „Kai krikštynos,
tai iš sviesto darydavo „avinėlius“. Kas ateina, tas ir atsineša „avinėlį“. Vienos atsineša
stačios formos „avinėlį“, kitų gulintis. Kiekviena stengias kuo gražiau išbanguot, išraityt.
Akytės padarytos iš pipirų. Atsineša ir iš karto deda ant stalo. Kartais „avinėlis“ ant
stalo būna, būna ir nuo šilumos nugriūna. Krikštynom papjauna veršiukų ar ėriukų, tai
kepeninio padaro, mėsytės prišmožina [prikepa]. Pyrago babkinio prisineša kaimynės, jau
ir sausainius paprastus kepė iš pikliaus. Morkų tarkuotų, sviesto prideda, tai tiek gražūs,
tiek skanūs“ (Sofija Bagdonienė, gim. 1923 m. Jurkiškio k.). „Krikštynos tai ne kažin
kokis balius, bet pavalgyt būdavo ir senybėj davaliai, kad valgiai ir paprasti: sviestas
sviestinės, sūris, mėsos išverda gabalais. Aini svečiuos, tai sviesto sviestinėj prisidėjai,
sūrį iš slastų išsitraukei ir eini. Ant stalo padedi. Ragaišis ar bulka ir duodavo gert
arbatos iš obuolių. Arba atsigėrimui padarydavo iš duonos plutelių ir apynių rūgštelę.
Krikšto momos turi būt visas apsirengimas krikšto vaikui ir pyragas. Kūmo – saldainiai“
(Felicija Buitvydienė, gim. 1925 m. Kandročių k.).
Laidotuvių, mirties metinių minėjimų metu vaišinama buvo panašiai,
kaip ir jau minėtomis progomis. Kartais mirtis šeimą užklupdavo netikėtai, todėl
kaimynų, giminių pagalba maistu būdavusi dar žymesnė. Į paskutinius pietus
nė vienas neidavo tuščiomis. Vėl keletas pavyzdžių: „Toj pačioj gryčioj nabašnikas,
pečius, kuknelė ir gaspadinės sukiojas, ir valgo. Kiaulių pjaudavo. Prie nabašniko duoda
sūrio, sviesto, ragaišio ar pyrago, e jau paskutiniam pietam virdavo mėsų stukelėm [gabaliukais], sudeda bliūdan ir ima kiekvienas. Matutė sakydavo, kad senybėj paims stukelį
rankoj ir valgo. Ir jau paskutiniam pietam dirbdava lokštinius. Jei kas neduoda lokštinių,
tai sakydavo, e kokie ty pietūs paskutiniai, jei nedavė lokštinių. Kelios kaimynės sueidavo
dirbt lokštinių. Iš kvietinių miltų, plonai iškočioti, kaip per pusę piršto dydžio, net tįsias.
Vandeny virti ir pienu užpilti. Supildavo į didelį bliūdą, įdėdavo medinį šaukštą ir kiekvienas pilas į savo bliūdelį. Būdavo, kad iš kiemų eina ir nešas savo bliūdelį. Palaidojį,
kai eina paskutinių pietų, tai nešasi kas sviesto, kas sūrio, medaus, jis toks baltas, kaip
kaladė. Pjausto mažom riekelėm. Bagotesni tik to medaus atsinešdavo. Sviestas būdavo
sūdytas palivoni sudėtas, lydytos grietienės turėdavo palivonus, jei laidotuvės užgriūtų.
Atsimenu, numirė Čivilienė, tai atbėgo pas mamų pasiskolint sviesto ir išsinešė abu palivonus, mūsų buvo sutaisyta zekvijom. Ilgai meldžias, valgo, kad vasarų, kai grįžta nuo
paskutinių pietų, tai jau saulė teka“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
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„Pas mus metines keldavo kas antri metai, tai visadu ėriokų papjaudavo ir padarydavo
naminio alaus. Bet pagrindas – sriuba. Tik parėjus iš bažnyčios duodavo sriubos. Mūsų
tai daugiausia virdavo daržovių prieskienį ir užliedavo pienu arba dirbdavo makaronus.
Suvažiuoja giminės, tai pastato bliūdų vidury stalo ir srebia visi iš vieno bliūdo. Pas
mus buvo toks vienas žmogus su dideliais ūsais, tai, atsimenu, jo dideli ūsai mirksta
sriuboj, varva. Mėsos bliūdų pastato, ima visi su rankom ir valgo. Senybėj baliuj sviestų
ant duonos pirštu užtepdavo. Kad ir namuose, tai pirštu apitepa ir paduoda vaikui“
(Anastazija Šeškienė, gim. 1921 m. Vaštakų k.). „Senovėj su vaišinimu per pagrabų
visai kitaip būdavo: pirmų dienų, kai numirė, tai kaimynai sueina, bet valgyt nieko neduodavo. Prieš laidojimų paskutinį vakarų duodavo valgyt mėsos, o jei mėsos nėra, tai
sūrio, bundelės, kovos išverda. Po laidotuvių vadinos paskutiniai pietūs, tai jau daugiau
paruošia. Anksčiau avis labai laikydavo, tai pagrabui – drykst geriokų [ėriuką] papjovė,
mėsos kopūstuose išvirė, gabalais supjaustė, bliūdų ant stalo padėjo – ir valgyk. Bundelių
dar kokių pakepdavo, sūrio, sviesto pastoroja [pasirūpina], kiaušinių išverda. Jei nieko
neturi, susiskolina, duonų susiskolindavo. Niekas į pagrabą nėjo tuščiom – kitas nieko
neturi, tai tik duonos kriaukšlį atsinešė ar bundelės, prastai namuos maltos. Mūsų tėtis
mirė 1944 m., buvo praėjįs karas, dar šaudė, langus aklinai užtiesėm, bet, atamenu, viena
moteris sūrį atanešė, kita mėsos šmotelį, kita lašinių, kiaušinių“ (Konstancija Bučienė,
gim. 1929 m. Urboniškio k.).
Tradicija neštis į laidotuves duonos, kitų maisto produktų nunyko XX a.
septintame dešimtmetyje. Sovietiniais metais paskutinius pietus ruošdavo samdytos šeimininkės ir nuo įvairiausių valgių lūždavo stalai. Šeimininkėms už triūsą
mirusiojo namiškiai atsilygindavo deficitinėmis prekėmis arba dovanodavo audeklo suknelėms, lovatieses, patalynės komplektus. Pateikėjos tą laiką ir tradicijas
atsimena kaip didelį rūpestį gauti maisto produktų arba suspėti paruošti iš savo
ūkio ir atsargų.
Kalbant apie kulinarinį paveldą negalima nepaminėti dar vienos šio krašto
ypatybės – šalia labai paprasto, natūralaus, sveiko kasdienio ir vaišių maisto
anksčiau nei kitose Lietuvos vietose ėmė plisti įmantrūs, sudėtingi, vaizdingi
kulinariniai gaminiai. Tai saldieji, iš miltinės tešlos pagaminti, kaimiškai tradicijai
nebūdingi kepiniai, taip pat ir mėsiški. Tai nebuvo labai paplitęs reiškinys, ilgą
laiką gyvavęs šalia archajiškiausių patiekalų, kaip kastinis (kastilis), avižinis kisielius, šustiniai, ragaišis ir kt. Šis anksčiau nei kitur prasidėjęs procesas gaminti
įdomiau, gražiau, skaniau, įvairiau, matyt, nulemtas Salų žemės ūkio mokyklos,
kuri į šį bažnytkaimį buvo atkelta 1924 m. iš Antålieptės. Merginos čia mokėsi
ir kulinarijos. Vyresnės moterys prisimena Kamajuose vykusius šeimininkavimo
kursus ir per juos paplitusius naujoviškus kulinarijos receptus. Tai būtų atskira
tema, kurią gvildenant reikėtų apklausti daugiau pateikėjų, išsamesnio tyrimo.
Šioje medžiagoje pacituosiu tik trumpus poros šeimininkių pasakojimus. „Kalėdom
kepdavo žąsį su antaniniais obuoliais. Kaimynė mokėsi Salų mokykloj, tai nuo jos prasidėjo visokiausi mandri kepimai. Jų namuose laikė žąsis Kalėdom ir mes nusižiūrėjom.
Tik apie Rokiškį buvo mada pyragas, kad antaninius obuolius su vyšniom vynioja tešloj
ir kepa pečiuj. Pas mane iš Kauno naktavojo kermošininkai, tai paragavo tokių apkeptų
obuolių, tai užsirašė, patys kepė ir kitas mokė. Labai skanu“ (Eugenija Zaveckienė,
gim. 1921 m. Mikniūnų k.). Rokiškyje gimusi ir užaugusi Liudvika Dargytė pa1218
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diktavo tikslų šių pyragėlių receptą. Ji irgi patvirtino, kad tai tradicinis Rokiškio
krašto saldumynas, šiuose kraštuose buvęs žinomas dar prieš Antrąjį pasaulinį
karą. Antaninių obuolių tešlos receptas: 12 vidutinio dydžio antaninių obuolių,
4 kiaušinio tryniai, 1 stiklinė vyšnių su kauliukais uogienės, 1/4 stiklinės cukraus,
200 g sviesto ir 200 g grietinės. Gerai išplakti kiaušinio tryniai kartu su cukrumi
pilami ant sviesto ir gerai ištrinama. Dedama grietinės, maišoma. Pamažu pilami aukščiausios rūšies miltai. Miltų pilama tiek, kad tešla būtų tiršta ir lengvai
kočiotųsi. Tešla supjaustoma keturkampiškomis „skarelėmis“. Obuoliai nulupami,
išdrožiami „kaulai“ ir dedama vyšnių uogienės. Obuoliai vyniojami tešloje. Kepti
vidutinėje temperatūroje apie 40 minučių.
Dar apie norą gaminti moderniškus kepinius: „Dar buvau visai mergiotė ir
pamačiau, kaip Kamajuose (ten būdavo labai gerų šeimininkių) kepa tortus. Kaip man
įstrigo į širdį. Parėjau ir išsikepiau bent kiek panašų. Pasislėpiau nuo seserų ir mamos.
Po dienos nuėjau pažiūrėt, tai radau tik trupinukus, pelės sugraužė. Pirmas mano viešas
tortas tai buvo paprastas apvalus pyragas. Perpjoviau jį ir viduj pridėjau pamirkytų
džiovintų obuolių ir pyrago viršų išpuošiau obuoliais. Ai kaip visiems buvo gražu. Kai
jau suaugau, tai labai madoj buvo biskvitinės tešlos pyragas „beržo šaka“. Receptas labai
paprastas: 10 kiaušinių, 1 stiklinė cukraus, stiklinė miltų. Išplaki gerai, iškepi kiek nori
„šakų“. Baltumas beržo – kiaušinio baltymai ir cukraus pudra (nebuvo pirkt, tai cukrų
trindavom su butelio dugnu ar grūstuvėliu), o tamsius ruožus padarydavom iš aguonų.
„Voveraites“, „paukštelius“ ant šakų užtupdydavom. Kepdavom pyragų – „kelmų“. Kad
būtų tamsus, reikėdavo medaus, uždažau kepintu cukrum. Padarau „šaknis“. Tarp jų
pridedu „voveraičių“, „kiškių“, “„grybų“. Tiek, kiek aš prikepiau tortų, tai netilptų šitame kieme. Kiekvienam šeštadieniui kepiau 8–10 tortų. Kai buvo madoj, kepiau karvojus“
(Felicija Buitvydienė, gim. 1925 m. Kandročių k.). Iš tikrųjų Felicija Buitvydienė
ypatinga kulinarė savamokslė. Jos kepiniai ne tik skanūs, bet ir labai gražūs, meniški. Ji yra kepusi forminius pyragus–tortus, vaizduojančius namus su baseinais,
plaukiančiomis gulbėmis, gėlynais ir t. t., pilis su bokštais, jaunąjį ir jaunąją,
meškų, briedžių šeimynas, atverstas knygas su vaizdais, kankles, gitarą ir dar
visokių įdomybių. Figūriniais kepiniais iš tešlos, mėsinių valgių įvairove ir skoniu
Kamajus ir apylinkes garsino ir daugiau šeimininkių, kuriomis nepasidalydavo
pobūvių rengėjai. Tai Kostė Vebrytė, Onutė Janonienė, Diržytė ir daugelis kitų.
Keptinis alus. Kamajų kraštas garsėjo miežiniu salykliniu alumi, ir ne bet
kokiu, o ypač archajiškos receptūros – keptiniu. Alus – ne tik reikšminga kulinarinio paveldo dalis, bet ir mūsų tradicinei kultūrai atstovaujantis gėrimas. Mokslininkų teigimu, alus Lietuvoje buvo gaminamas jau XI a., o tarp XVII a. gėrimų
Pretorijus pamini klevo ir beržo sulą, keptinį gėrimą iš vandenyje paraugintos
duonos, rugių, žirnių ir avižų mišinio. Kraštotyros (1975 m.) leidinyje kraštotyrininkas Juozas Petrulis rašo, kad pateikėjas Ambroziejus Stančikas, gimęs 1870 m.
Rùdikų k. Kùpiškio r., papasakojo, kad jo jaunystės metais niekas kitokio alaus
nė nežinoję – tik keptinį (salyklinė putra kepama krosnyje). Ambroziejaus Stančiko tėvas namiškiams išsitaręs, jog jam numirus pakasynų dalyvius „mylėkit tik
keptiniu alum“. Netgi alaus žinovas Juozas Petrulis tokį alaus darymo būdą laikė
nunykusiu dar XIX a. Pasirodo – ne. Jūžintÿ seniūnijoje toks alus gaminamas, o
Kamajuose dar visai neseniai buvo gaminamas, bet užtikau tik tokius aludarius,
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kurie sakėsi tokį alų gaminę prieš keletą metų. Keptinio alaus receptūrą ir gaminimo procesą kamajiškiai kuo puikiausiai prisimena. Norėčiau atkreipti dėmesį,
kad keptinį alų (su retom išimtim), kaip ir duoną, gamino ir gamina moterys.
Keptinio alaus gaminimą dukterys perima iš motinų, marčios – iš anytų. Alaus
„moteriškumą“ lemia ir pagrindinė jo gaminimo vieta – krosnis, nes tai moteriškoji namo sfera. Panašūs į duonos ir gaminimo procesai – miežinio malto salyklo
minkymas rėčkoje, kepalų formavimas, jų pašovimas į krosnį ir pan. Netgi kaip
ir duonai, pirmasis kepalas peržegnojamas ir ant jo brėžiamas kryželis. Nors
pagamintą keptinį alų mielai gėrė ir geria vyrai, tačiau jam būdingos savybės
(tirštas, lipnus, nestiprus, lengvai svaiginantis, nekeliantis pagirių) labiau prie
širdies moterims. Keptinio alaus apeigiškumą rodo tai, kad jis buvo daromas
Velykoms, Kalėdoms, didžiausiems atlaidams, vestuvėms ir būtinai laidotuvėms.
Remiantis senąja pasaulėžiūra akivaizdu, kad tai šventės, kuriose labai ryškūs
mirusiųjų kulto pėdsakai. Su anuoju pasauliu keptinį alų sieja ir jo tamsi (senųjų
Vėlinių aprašuose minimi vaišių patiekalai dažnai yra tamsios faktūros) spalva.
Pateikėjai pabrėžia, jog kepalai turi apkepti taip, kad būtų „kaip čigonai“, nes tada
alus esti rudai juosvas. Kodėl stengiamasi gauti tokią spalvą, neaiškinama. Prieš
keletą metų Jūžintų apylinkėse teko smulkiau domėtis būtent keptiniu alumi,
apie kurį man papasakojo Stasė Merkienė, gim. 1927 m. Štaroniÿ k., Marijona
Giriūnienė, gim. 1930 m., ir Angelė Mikuckienė, gim. 1928 m. Kamajuose. Jos
visos trys garsios aludarės. Apie alaus gaminimo eigą papasakosiu jų žodžiais:
„Senybėj derindavo, kad alui būtų pasėta šešiaeilių miežių. Sakydavo, ar sodint, ar javus
sėt reikia vienu sauli, kad saulė ir užusėdus, bet mėnulis yra, tai baika [nesvarbu].
Kad abu kartu šviestų negerai bet kokiai sėklai. Šešiaeiliai yra smulkesni nei dvieiliai,
tai labiau daigojasi [dygsta]. Dvieiliai labiau tinka kruopoms, ragaišiui. Dabar šešiaeilius
nelabai kas sėja, galgi ir alus ne toks geras išeina.
Nukultus miežius paimi, pamerki paprastam šaltam vandeny – supylus į didelį
kubilą. Kiti miežius mirko ir maiše. Pirmas vanduo nuo miežių gaunasi drumzluotas, tai
jį nupili, vėl užpili naujai ir laikai vandeny bent vienų ar dvi paras. Reikia nepermirkyt.
Išmirkius supila maišan ir nuvarvina gerai. Daigina gryčioj ant aslos papylus ir dar šlapiomis marškomis priklojus. Senybėj, jei būdavo šalčiau, tai daigindavo lovose. Lova būdavo
ant lintų ir šiaudais apdėta. Tai pati senovė. Būdavo lovoj lintos, a ant lintų šiaudai,
dedi maišų su salyklu, dar prikloji šiaudais ir atsiguli. Vienų naktį, kitų, lig sudygsta,
suvelėnėja [atsiranda velėna]. Sako, geriau sužėlį – saldesnis alus. Kai sudygo, išverčia
ant aslos gryčioj, kol apsausėja. Tadu vėl semia maišuos ir tuos maišus ploniau pripila
ir ant pečiaus patiesia tų maišų su grūdais salykliniais, ir anas džiūsta. Kiek padžiūvo,
maišų apvertei ir vėl džiūsta. Kaip kadu taip sužėlį, persimaišį daigai būna, kad gabalais
trupini. A malt tai reikia prieš pat alaus darymų. Salykliniai miltai ilgai stovėt negali ir
neraikia – suplėks. Maldavo girnom naminėm. Parupiai reikia sumalt, pakeltom girnom,
čiut ne kaip smulkiosios kruopelės. Geriau teka. Kai labai smulkaus malimo salykliniai
miltai, tai užsiklijuoja. Pila miltus rėčkoj ir apšutina virintu vandeniu. Marška pridengia,
pastovi bent kiek, tadu dar indeda miltų, sausų apynių puškelių [spurgų]. Minko su
mente, a kai jau praaušo – su rankom, kaip kad duonai. Padaro, kad būt tvirta tešla,
kad stovėt mentė, kad ant ližės laikytųsi aukšti kepalai. Kai per daug kietas minkymas,
irgi negerai – nesukeps. Duonai parūgena, a čia rūgent negalima tešlos.
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Košė suminkyta, pečius iškūrintas. Nuo beržinių ar kitų lapuočių medžių malkos
pečius labiau įkaista. Pušinėm tai darmas [veltui] kūrenimas. Kai dažnai kepa alų, tai
kokliniai pečiai netinkami, suskilinėja kokliai. Reikia senybinių, molinių. Kepimui pečius
turi būti labai karštas, baltas. Apsisijoja plėni visas pečius. Deda ližį, ant ližės deda
ruginių šiaudų iš pasizaposyto [pasitaupyto] kūlio. Ant ližės geriau kept salyklų, o ne
ant blėkelės. Blėkelėj kai kepi, tai apatinė pluta netikra. Seniau kepdavo tik ant šiaudų.
Viena man patarė puoduos kept. Gavos košė, nevykįs alus, sunkiai košias, netumsus –
netikra. Nuo šiaudų gaunas geresnis alaus skonis. Šiaudas turi būt sausas, su krumplaliais, nesupelijįs. Seniau kūlių buvo pridirbta par kiekvienų. Prieš alaus dirbimų kūlalį
iškrato, išdulkina. Ant ližės krečia šitų košį, apiploja. Gaunas didelis, aukštas bakanas.
Kai kadu, kad labiau apdegtų, ant viršaus pabarsto cukraus. Iššluoji žarijas, iškasi pelanus, kad būtų kaip bakanas pašaut – švyst ližį ir pašauta; penki bakanai pečiuj. Miežis
karštį myli. Perkūrintas nesti. Mano baba bakanus kai pašauna, tai moliu ir pečiadangstį
aplipdo, kad tik šilima neišeit, kad labiau sudegt. Tris keturias valandas kepa ir tadu
ima. Skamba kepalai, reiškia – iškepį. Ištraukia. Kepalus ardo, laužo ir su visais šiaudais
deda girinėj. Su maršku apidengia girinį [statinę], kad neišgaruotų kvapas. Pamirksta
porą valandų ir pradeda laist.“
Pateikėjos nuosekliai papasakojo ir apie alui gaminti reikalingus rykus:
„Rėčka – medinis puskubilis minkymui.
Girinė. Iš medinių šulalių kai ir pusė bačkos. Anoj dedi sulaužytus kepalus ir
užšutini. Didela, jų kelia ant kryžokų, kad galima būtų pakišt kibirų dėl nutekinimo.
Volė. Girinės dugni yra skylė. Pro volį reikės tekint. Volė apvatuliuojama šiaudais, a kur susiduria su girinės dugnu, šiaudai užlaužiami, kad apdengtų girinės dugnų.
Žėgliai. Pagaliukai lapuočių medžių. Geriausia ąžuolas, drebulė, beržas. Anie girinėj
dedas dėl nukošimo. Ant žėglių dedas gniužulais ruginių šiaudų. Dar deda ir apynių
kamblių, kad geriau nusikoštų, ne taip sustandėtų.
Misinėn nulaisma alų ir atšaldysma. Misinė – medinė rėčka. Misinėn reikia, kad
išvaikščiotų alus. A tam reikia ažduot. Nulaistų alų kaip greičiau atšaldai, tadu mielas
dedi, ažduodi. Anos pasikelia bliūdely, tai tadu inpilstai alun, anas apsisiaučia ir palieka
baltas viršus, apsiputoja. Alus pradeda gyvint nuo raugo, nuo mielių. Da aš vaikas
buvau, tai tėvokas atveždavo mielių iš Rokiškia. Senybėj buvo kitaip. Senybėj, kai ąžuolines misas šeimininkės turėjo, tai alų supilsčius į statinaites, un galo lieka drumzlalių.
Kiek pabūna ir jos sutirštėja. Tom drumzlalėm reikia išterliot misinės pasienius. Tadu
išdžiovena ir tik tam ir laiko sausai padėjį. Ištekinus, išgėrus alų, statinaičių neplauna –
voli užkemša, pavalioja, pavalioja, kad jų pasieniai insiterliotų, ir pridžiūsta nuosėdos.
Nuo to ir gaunas rūgimas. A dabar alų išpylei, išvarvinai, cukraus inpylei bent puskilį,
uždarai gerai, užkali, ana nepripelėja nieko, taip ir stovi bačkelės iki kito alaus kepimo.
Senybėj, kad pasunku gaut pirktinių mielių, tai mama paimdavo trupučiukų parūgusio
duonos maišymo, užmaišo molinėj puodynėj su miltais. Jos ir veikia. Padeda kur vėsiau,
raikia – pasiima ir vėl pasdaugina. Šitokiom mielėm užraugtas pyragas bus aprūgįs, bet
alui tiko. Kaip deda misinėn mielas, tai sako, ažduoda. Reikia, kad alus būt kaip pamelžtas
pienas. Jei per šiltan ažduosi, pradeda virt. Sakytum, kad verda – papjauna alų. Negerai.
Ir par kiekvienų buvo apynojus. Pavasarį subedžioja kartelas, per vasarų vyniojas,
vyniojas ir užauga lig namo aukščio. Kai apyniai insigali, tai jie ilgai būna. Rudenį,
in rugsėjo pabaigų, juos nuima. Reikia, kad nebūt šalnos pagauti – bus silpna sarka
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[siera]. Ant lubų sudeda, išdžiovena. Spurgus nuraško, drobiniuos maišeliuos sudeda,
pakabina sausoj vietoj ir būna klėty ant užlų par žiemų. Ir apynių kamblių turėdavo
pasidėjį, kai reikia girinį taisyt, tai tarp šiaudų deda apynių kamblių, tai geriau teka
alus, ne taip sustandėjęs. Be apynių spurgelių alus niekam tinkamas. Puškeliuose visas
kartumas. Kai minkai užšutintus miltus, tai ir toj košėj įdedi apynių spurgelių. Minkant
labai daug reikia apynių. Paragauni, jei mažai karsteli, tai dar išverdi sagoną [didelį
ketaus puodą] apynių ir tą nuovirą pili į ištekintą alų. Stipriai nukartini, tadu alus
geriau nurūgsta, būna skanesnis.
Apynius supila misinėn prieš užduodant. Kad raugas būtų geras, nereikia triukšmaut, nesumstyt be raikalo. Sako, sudrumsi – alui pakenks. Rėkalot, bartis, kol alus
siaučias, nemožna.
Gatavoja [jau paruošta]. Apynių davoliai [pakankamai] užduota, alus misinėj
apsisiautė, išvaikščiojo ir galima pilt bačkelėsna. Anos esti ąžuolinės, uosinės. Talpos po
keturis viedrus. Iš penkių kepalų ištekindavo keturias bačkelas alaus. Bačkelės nereikia
smagiai pilnos pripilt, gali dugnų išvaryt. Kai geras raugas, kai cukraus daugiau inpilta,
tai bačkas plėšia, bačka juda. Seniau kranų nebuvo – volė. Kniūbsčių verčia bačkų, kai
leidžia alų, jei ne, tai gali iššaut ir išbėgt visas alus – nesulaikysi. Gryčiutėj bačkelas
laiko, jei pašąla, tai laiko gryčioj, kad nešalt labai. Jei alus išrūgįs, tai neša kur šalčiau,
kad neperrūgtų. Bačkelėsna pastovi dienų, kitų ir gali gert. A jeigu su cukrum, tai reikia
parūginti – nebus stiprumo. Daug nedėdavo cukraus, nebuvo mados pasigert.
Iš keptinio alaus trys patrovos [patiekalai] esti. Pirmokas. Kai užpili giriniam
kepalus vandeniu ir pirmąjį nulaidi – pirmokas. Anas būna daug tirštesnis. Pirmąjį kai
geri, tai ir užvalgai. Sako, nor su šaukštu valgyk. Kai padedi un stala – limpa, tirštas.
Antrųkart kai užpili ir nulaidi, tai skystesnis – antrokas. Tadu jo ir vaikai insipila. Kas
nori stipresnio antroko, tai deda cukraus. A pirmoko nėr ką gadint cukrum – anas ir
taip skanus. Antrokas atsigert. Nulaidus po antroko, girinėj dar lieka to tirštumo, tadu
užpila vandenio šalto iš šulinio ir pasidaro gira. Jų geria vasarų, kadu darbų būna. Ana
girinėj ilgai stovi. Vandeniu vis užpili ir rūginėja.
Keptinį alų daro tik iš miežių. Buvom pradėjį maišyt, įdedam bent vėtyklėlį kvietinių miltų – geriau putoja. Keptinį alų pas mus tai moterys gatavoja. Vyrai tik kas
paduot, panešt, pakelt. Mūsų kaimi ir dar aplinkui nebuvo tokių žmonių, kad darytinį
alų gatavotų. Bent vienų kartų dariau darytinį, bet du kepalus vis tiek kepiau pečiuj.
Tai primaišiau per pusę, bet man nepatiko. Keptinis daug skaniau. Kai buvo kaimynuose
vestuvės, tai anoj pusėj buvo darytinis alus, o pas mus keptinis. Tai kai veselininkai
sugrįžo, tai sakė: „Čia tai alus, dabar tai nors atsigersim.“ Darytinio pasigeri, a nuo
keptinio tik maloniai galvų suka.
Pakasynom, pagrabui keptinio alaus būtinai reikėjo turėt. Jeigu matydavo, kad silpnas ligonis, tai pasiruošia salyklo ir padaro alų. Sako, jau silpnas, nebetikįs, jau salyklų
daro. Būdavo, kad gryčioj yra senių, ligonių ir turi salyklo, tai tų salyklų pakepa pečiuj
ir šitus kepalus sulaužo, padžiovena ir maišuosna sudeda. Kai jau raikia alaus, kai jau
mirė, užpylė vandeniu ir padarė alaus. Labai spartu. Iškeptas salyklas nesugenda. Sukoriai
[džiūvėsiai] toki būna ir būna. Mūsų senelis buvo silpnas, tai kaimynai salyklų nuvežė,
malūni sumalė. Parvažiavo – numirįs. Tai tuoj vandenį virt, miltus šutint, pečiuj kepalus
šaut. Ant vakaro ir alus padarytas. Ant rytojaus pradėjo žmonės rinktis ir alų geria.
Apsisiautė – ir geria. Senybėj sakydavo, kad pagrabas be keptinio alaus kaip ir netikras.“
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Moterys, kurios alaus darymą perėmusios iš savo motinų ir jį dariusios iki
šių dienų, apie šį amatą viską gerai išmano ir gailisi, kad jų vaikaičiai alaus darymu jau nesidomi. Arčiau Kamajų gyvenantys mano klausinėti žmonės dažniau
prisimena, kad alų darydavo ir vyrai. Tai, matyt, tam tikra tradicijos transformacija.
Tačiau vyresnieji pateikėjai prisimena, kad keptinį alų dažniau gamindavo moterys,
ištekėjusios ir perėmusios iš motinų ar anytų visus moteriškus ūkio darbus. Nenorėdama kartotis, pateiksiu tik vieną kitą užuominą, kad Kamajų valsčiuje buvo
gaminamas ir vertinamas būtent keptinis alus. „Kepdavo alų. Darydavo ir vyrai, ir
moterys, bet daugiau moterys. Labai skanų alų padirbdavo Trumpickienė, Bronė Motiejūnienė. Daugiau darbo kept, bet keptinis skanesnis.“ (Vytautas Juška, gim. 1946 m.
Davainiškio k.). „Kai pagrabas, kermošiai būdavo, pasidarydavo keptinio alaus. Salyklų
kepdavo pečiuj, tai alus juodas, juodas. Janonienė labai gerų alų kepdava“ (Eugenija
Zaveckienė, gim. 1921 m. Mikniūnų k.). „Aš pati alų padirbdavau. Labai gerų iškepdavau, buvau gera pivorė. Zarasuose darytinis, e čia keptinis. Geras labai keptinis.
Būdavo, ant stalo bent kiek nupili, pastatai stiklinį ir keli. Stiklinį keli ir stalas kelias,
jis toks tirštas ir lipnus. Daug geresnis už misinį. Špumkom [volėmis] užukiša ąžuolinėm, užukala, e būna vis tiek bačkas sudrasko“ (Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m.
Kalvių k.). „Alų moma darydavo tik keptinį. Kepdavom kaip duonų. Turėjom labai gerų
trikojį nulaidimui. Išėjo iš mados. Vyras savo krašti darydavo tik misinį alų, jis anos
pusės Kamajų“ (Danutė Stašiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.).
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Namų darbo interjero audiniai Kamajų valsčiuje1
Živilė Paipulaitė

Kamajų valsčius, kaip ir visas šiaurės Aukštaitijos kraštas, garsus linais. Linus
augino beveik kiekvienas ūkis – nesėjo tik mažažemiai. Vargingesnieji paprastai
linais užsėdavo apie 0,2–0,3 ha, tik savo reikmėms, turtingesnieji – 0,5–1 ha, sau
pasilikdavo apie dešimtadalį, visa kita buvo skirta parduoti. Linus sėdavo birželį,
kai nužydėdavo dobilai. Po Joninių dažniausiai palyja, linai greit auga, būdavo
mažai piktžolių ir nereikia ravėti. Linus galima rauti skirtingu laiku: nurovus,
kai linai peržydėję, o galvelės vos užsimezgusios, gaunamas aukščiausios rūšies
pluoštas, tačiau nebūna sėmenų. Nurovus praėjus 2–4 savaitėms nuo žydėjimo,
gaunamas sunkus ir tvirtas pluoštas, o sėmenys būna tinkami sėjai.2
Linams rauti organizuodavo talkas, kaimynai padėdavo vieni kitiems. Linus
rovė rankomis, po kelias saujas sudėję rišdavo pėdus, sustatydavo į gubas. Nurautus linus veždavo į klojimus, pastoges. Čia galvenos nušukuojamos, o stiebai
merkiami į linmarkas (sodželkas). Kad vanduo gerai apsemtų, užklodavo žabais ir
paslėgdavo akmenimis. Jei vanduo labai kietas, jį minkštindavo: į linmarkas pildavo
žibalo, kartais įmesdavo pastipusį gyvulį. Mirkydavo apie dvi savaites. Išmirkusius
linus ištraukdavo kabliais, tiesdavo eilėmis ant žemės, džiovindavo. Atsiklojėję
linai sugrėbiami grėbliais ir vežami į pastogę, kur, baigus rudens darbus, būdavo
minami. Minama būdavo jaujose arklinėmis mynimo mašinomis, kas jų neturėjo
arba linų buvo mažai – rankiniais mintuvais. Vėliau brukdavo brauktuvėmis,
šukuodavo šepečiais, šukomis. Pirmiausia nusišukuodavo pirmosios pakulos, po
to antrosios, galiausiai trečiosios pakulos, vadinamos pašukomis. Iš šiurkščiausiųjų
pirmųjų pakulų buvo audžiami maišai, iš antrųjų, švelnesniųjų – paklodės, drabužiai. Iš pašukų ausdavo išeiginius rankšluosčius, prijuostes. Pluoštą, susuktą
į kuodelius, laikydavo pintinėlėse (kašutėse), skryniose. Parduodavo išmintus ir
iššukuotus linus. Tačiau, anot agronomo S. Piskarsko, parduodavo ne iš karto,
pradžioje kurį laiką palaikydavo.
„Linai, ilgesnį laiką pagulėję tinkamose patalpose, ne tik negenda, bet gerėja. Atsigulėjęs linų pluoštas pasidaro minkštesnis, elastingesnis, ir jo kokybė kartais pakyla net iki
10 procentų.“3
Linus supirkdavo žydai ir veždavo į Kamajų turgų.
Buvo auginamos ir kanapės. Kanapes dažniau sėjo aliejui, pleiskanių,
skirtų pluoštui, sėdavo nedaug. Dažniausiai iš jų vydavo virves, pančius,
audiniams jos naudojamos labai retai.
Kiekvienas ūkis turėjo avių. Laikydavo po 2–3 avis, kurios dar po 2–3
ėriukus atsivesdavo, turtingesnieji po

1

2

3

Straipsnyje panaudota medžiaga, surinkta 2005
metais vykusios ekspedicijos buvusiame Kamajÿ
valsčiuje metu. Taip pat remtasi Lietuvos nacionalinio bei Rõkiškio krašto muziejų interjero tekstilės
rinkiniais, Duõkiškio, Salÿ, Kãlvių bibliotekų rankraštine medžiaga. Ekspedicijos metu įsigyti eksponatai
saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Piskarskas St. Kaip pagamina gerą linų pluoštą
Rokiškio, Biržų ir Utenos apskričių ūkininkai, Žemės
ūkis, 1937, nr. 7 (155), p. 291.
Piskarskas St. Kaip pagamina gerą linų pluoštą
Rokiškio, Biržų ir Utenos apskričių ūkininkai, Žemės
ūkis, 1937, nr. 8 (156), p. 344.
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daugiau. Laikydavo ir baltas, ir pilkas, ir juodas avis. Vilnas kirpdavo moterys
specialiomis žirklėmis dažniausiai du kartus per metus: pavasarį ir žiemą, rečiau
tris kartus – gegužį, rugsėjį ir apie Kalėdas. Plaudavo dažniau nukirptą vilną,
kartais pačias avis išmuilindavo ir nupildavo vandeniu prie kūdros (sodželkos).
Kedendavo vilnas pačios, karšti veždavo į karšyklas, kurių šiame krašte netrūko:
Duokiškyje, Rokiškyje, Suvainíškyje, Pandėlyjê, Kùpiškyje. Sukarštas vilnas laikydavo
maišuose. Susiverpdavo paprastai pačios, nors Rokiškio karšykloje buvo galima
vilnas išsikeisti į jau suverptus siūlus. Iš vilnos ausdavo milalius, kurių rietimus
veždavo į vėlyklas velti. Ten ne tik veldavo, bet ir gliancavodavo: „Sudeda tarp tokių
šiltų kardonų, tokiom gelažim spaudžia, kad jos susispaustų. Kaip dabar va lygintuvu
lygini, taip tarp tų kardonų. Ir dabar ana nepūkija, lygi stovi...“ Iš milo siūdavo drabužius: paltus, švarkus, kostiumus, tai pat antklodes, marškas vežimo sėdynei ar
arkliui dengti (gūnias). Iš vilnonių siūlų megzdavo megztinius, kojines, pirštines.
Naudojo kamajiškės ir pirktinę vilną. Ją vadino polockine – tai labai švelni,
minkšta vilna. Ją mėgo, nes buvo nudažyta labai ryškiomis spalvomis. Verpalus
parduodavo maišais po kilogramą arba sruogom (ripelom), pusė kilogramo kainavo 4 rublius, bet buvo labai lengva. Tereikėjo pačioms susiverpti. Kolūkis net
duodavo autobusą, kad moterys galėtų nuvažiuoti jų nusipirkti. Iš polockinių siūlų
ausdavo lovatieses, kilimėlius.
„Matai – siūleliai, tai čia vilnos, pačios susiverpta, pačios austa. Ir verpėja, ir
audėja – visokia aš. Dievuliau, kiek išėjo kraičiam, kad aš būčiau visus čia turėjus“, – ne
viena kalbinta moteriškė atsidūsėdavo savo jaunas dienas prisimindama. Kažkada,
kaip ir visoje Lietuvoje, verpti ir austi teko visoms Kamajų valsčiaus moterims:
„Taigi būdavo visas apsirengimas tai namuose..“ Kamajų valsčius buvo garsus savo
audėjais. Verpti pradėdavo dar visai vaikystėje, o ir senatvėje, kai austi tapdavo
per sunku, senutės dar ilgai mindavo verpimo ratelį (kalvaratą) – pirštai patys
darbą žinojo. Austi mergaitės pradėdavo sulaukusios 15–16 metų. Iš pradžių ausdavo paprastus: dvinytus, keturnytus audinius, vėliau sudėtingesnius: 8-nyčius,
rinktinius. Išmokdavo įvairiai: kas iš mamos, kas iš tetos ar kaimynės, kas „iš
savęs“. Atsitikdavo ir taip, kad tik atitekėjusios į Kamajų kraštą moterys užsiimdavo
rimtai audimu. Raštus pasidalydavo viena su kita, imdavo iš knygų, sugalvodavo
pačios, nusižiūrėdavo nuo gabių audėjų – šios visai negailėjo, kaip tik džiaugdavosi
tokiu įvertinimu. Po karo ištekėjusioms moterims teko ne tik vaikus auginti, savus
namus prižiūrėti, bet ir dirbti kolūkiuose, tai laiko austi dažnai nebelikdavo. Yra
ir tokių, kurios jaunystėje į stakles įsėdo, kelias dešimtis metų staklėse praleido,
tačiau taip pamėgo šį darbą, kad ir išlipti nebenorinčios (1 pav.). Ne vienos iš aplankytų audėjų darbais žmonės galėjo pasigrožėti parodose: Kamajuose, Duokiškyje,
Rokiškyje. Nemažai moterų užsiimdavo audimu, kaip papildomu verslu – ausdavo
audinius dailės kombinatams. Įdomus dalykas, kad Kamajų apylinkėse būta audimui neabejingų vyrų. Jie ruošdavo stakles, piešdavo raštus, ausdavo patys. Juk ir
garsusis audimo meistras bei įvairių staklių tobulintojas Juozas Pipinis taip pat
kilęs iš Pašilºs kaimo, esančio Kamajų valsčiaus pakraštyje.
„O drobių takas sode obelų, kaip dainoj, dievuliau mano, mūsų buvo va šitaip
patiesta.., takai gi šitų drobių – tikrai ne iš galvos...“ Ne vien išausti tekdavo namuose. Nuaudus drobes reikėjo išbalinti – nebalintas linas tamsus, turi pilkšvą
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1 pav. Vanda
Jurgelionytė staklėse.
Ažubalių k.
Aut. nuotr. 2005 m.

atspalvį. Nuaustus rietimus drobės, kada sniegą pradeda leist, „ir patiesia ant to
sniego – tai linas baltas, baltas, minkštas“. Kitoms audėjoms labiau patiko balinti
ant žolės anksti pavasarį: tiesdavo anksti ryte ant rasotos žolės, per dieną drobės
baldavo, jas vis pavartydavo, sušlapindavo, vakare susirinkdavo. Kitą rytą vėl tas
pats. Tiek ant sniego, tiek ant žolės balindavo apie porą savaičių.
Lininius, vilnonius, net sintetinio šilko siūlus moterys paprastai dažydavo
namuose pačios. Kartais, norėdamos būti tikros, kad dažai nebluks, veždavo dažymu
užsiimantiems profesionalams net į kitą valsčių, pvz., Skåpiškį. Audinius, priešingai,
dažniau dažydavo ne namuose, o vietose, kur tuo specialiai užsiimdavo. Anot
vienos ažubalietės, veldavo, dažydavo, išlygindavo karštais volais (gliancavodavo)
Zovíškių malūne netoli Svėdasų. XX amžiuje dažniau dažyta fabrikiniais dažais –
jų galima buvo įsigyti turguose, miesteliuose, „Utenoj moterys tokios turėdavo vis
prie turgaus.“ Dažų, tiesa, prastokos kokybės, atnešdavo ir spekuliantai. Nudažius
fabrikiniais dažais spalvos būdavo ryškesnės, gražesnės, gerai jas užtvirtinus, nesišerdavo ir greit neišblukdavo. Nepaisant to, kamajiškės pažino bei naudojo ir
augalinius dažus. Populiariausias augalinis dažas – ąžuolo, alksnio, juodalksnio
žievės. Jomis įvairaus atspalvio ruda spalva buvo dažomas linas. Vilnos paprastai
žievėmis nedažydavo, nes gerai nenusidažydavo (nemačydavo). Žievių turėdavo
prisirinkusios iš anksto: ąžuolo žievę rinkdavo prieš žydėjimą, alksnio, juodalksnio prisiskusdavo, kai veždavo malkas. Žieves užvirdavo dideliame katile, kai
ataušdavo, merkdavo siūlus. Kad užtvirtintų spalvą, įberdavo druskos, acto. Apie
dažymą kitokiais augalais likę daugiausia prisiminimai: rudai dažydavo svogūnų
lukštai, ramunėlės – geltonai, burokėliai – burokine spalva, vingiorykštės – samanine, kartais dažydamos pridėdavo geležinių daiktų, tam skirto mineralo –
mėlynuoju akmenėliu vadinamo vario sulfato (grišpolo). „Taigi visas žolas – kokias
spalvas verda arbatų, tai tas i daža, kad i ne taip jau aiškiai nudažai – ale..“ Be to,
dažymui naudotos ir senovinės raudonos plytos, kurios suteikdavo audiniui rudai
raudoną (plytinę) spalvą. Juoda spalva išgaunama suodžiais: „Suodžius indeda van1226
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denin, paleidžia, paskui juos iškošia ir tadu
užverda vandenį ir deda tuos siūlus – ir
nudažys.“ Taip dažydavo ir lininius, ir
vilnonius siūlus.
Staltiesės (staladingtės, staladengės, stalodingtės) Kamajų apylinkėse,
kaip ir visoje Lietuvoje, buvo baltos,
austos iš geresnių siūlų. Kasdieną tik
seklyčiose stalas nuolat būdavo papuoštas staltiese ir puokšte gėlių, gryčioje staltiesių netiesdavo, bent jau ne
kiekvieną dieną – „kai laukia svečių, 3 pav. Staltiesė (pirmoryčių stalodingtė): linas,
kunigai kalendruoja ar kadu, šeštadieniais, servetinis ruoželis, 226×131,5 cm. XIX a.
kada jaunimo suveidavo“. Gryčioje tik II pusė. Naujasodės k. LNM EMO 7031.
valgant per pusę stalo būdavo užtie- Aut. nuotr. 2013 m.
siama paprastos dvinytės drobės ar jau
nunešiota geresnė staltiesėlė, kad mediniai nedažyti stalai neįsijuodytų. Buvo
įprasta, išvirus bulves su lupenomis,
jas tiesiai ant tos drobelės išversti, o
į vidurį dar dubenį su šaltibarščiais
įstatyti. O ta staltiesėlė, „tai kaip koks
kiemas – vienur geresnė, kitur prastesnė.
Ne visuose namuose kiekvienas savo atskirą
lėkštelę turėjo – kabindavo barščius iš to
dubens visa šeima.“ Pavalgius staltiesėlė
buvo nuimama, stalai švariai nuplaunami. Šventadieninės staltiesės gražes- 4 pav. Pinikas staltiesei: linas, pinta ritelėmis,
nės, sudėtingesnio audimo – servetinės, 204×5,5 cm. XIX a. vid. LNM EMS 7985.
dažniausiai austos per 8 nytis, diminės. Aut. nuotr. 2013 m.
Dažnai moterys turėjo po keletą vienodų staltiesių, kad per vestuves ar laidotuves vienodomis užtiestų visus stalus.
Muziejuose esantys pavyzdžiai rodo, kad senosios – XIX amžiaus II pusės ar
net vidurio – staltiesės buvo gana ilgos, gerokai per du metrus (galėjo siekti ir
2,5 metro), tačiau nelabai plačios, apie 1,30 metro. Austa buvo siauromis staklėmis, todėl staltieses susiūdavo iš dviejų palų. Staltieses ausdavo iš lino, raštai iš
įvairiai grupuotų langelių ir stulpelių, nestambūs. Staltiesių galus puošdavo raudonos ar raudonos su mėlyna spalvų užaudimais. Spalvinis ruožas, paprastai iš
vieno stambesnio dryželio per vidurį ir po vieną ar du siaurus iš kraštų, nebuvo
platus, siekė iki 9–10 cm (2 pav. – žr. spalvotą lanką, 3 pav.). Pakraščiai kartais
puošiami kuteliais, pinikais, nėriniais (4 pav.).
XX amžiuje austos staltiesės taip pat išliko gana ilgos – iki 2 metrų ar kiek
ilgesnės, tačiau siauresnės – apie 110-120 cm. Jas paprastai naudojo per vestuves
ar laidotuves, kai buvo tiesiami ilgesni stalai. Platesnės ir ne tokios ilgos taip
pat austos – kiekviena šeimininkė pritaikydavo staltieses prie savo stalo dydžio.
1227

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

XX amžiuje staltieses audė dažniausiai
iš medvilnės metmenų ir lino ar šilko
ataudų. Raštai tapo kiek stambesni, langeliai ir stulpeliai grupuojami į didesnius langus, katpėdėlių motyvus. Austa
servetomis, dimais, aštuoniomis, kartais ir
daugiau nyčių. Spalvotais užaudimais
paprastai jau nepuošiama: medvilnė,
susipindama su linu, gana išryškina
audimo raštus (5, 6 pav.). Dažniau
staltiesės šonai ataudžiami smulkesniu
rašteliu. Pakraščiai kartais papuošiami
iš baltų siūlų vąšeliu (tamburka) nertais
nėriniais (sietkomis). Nuo XX amžiaus
vidurio atsirado rinktinės staltiesės, tiesiamos svetainėse (salionuose), mažesni užtiesalėliai. Jie austi aparatinėmis
staklėmis su perforuotomis kortomis.
Žvaigždžių, stilizuotų gėlių, langelių
raštai stamboki, išdėstyti per visą plotą, 5 pav. Staltiesė: medvilnė, linas, servetinis
kartais baltame dugne atausti ryškiomis ruoželis, 191×140 cm. XX a. Audė
spalvomis: ruda, žalia, mėlyna. Tarpu- V. Jurgelionytė. Aut. nuotr. 2005 m.
kariu atsirado mada seklyčioje statyti
mažesnį stalą ir tas, „kur jau būdavo
mergaičių, tai jau siuvinėtom staltiesėm
aptiestas“. Siuvinėjo baltą drobę spalvota
vilnele, specialiais siuvinėjimo (mulinº)
siūlais. Viena pateikėja prisiminė, kad
spalvotų siūlų tėvelis parveždavo net
iš Latvijos. Raštus pirmiausia nusipiešdavo, po to siuvinėjo. Raštų pavyzdžių
rasdavo knygose, kalendoriuose. Stalus
seklyčioje, komodas užtiesdavo ir nertomis bei megztomis staltiesėmis. Nėrė
iš medvilnės ar lino vąšeliu. Atskirai 6 pav. Staltiesė: medvilnė, linas, servetinis
nunertus kvadratus vėliau susiūdavo ar ruoželis, 186×163 cm. XX a. Duokiškio mstl.
sunerdavo. Nertos staltiesės būdavo ne Audė G. Raugienė. Aut. nuotr. 2005 m.
tik baltos. Nerdavo ir iš juodų siūlų,
kartais atskiras detales, paprastai stilizuotas gėlytes, išnerdavo spalvotai: raudonai,
žaliai. Megztuve iš lino megzdavo tinklelį, kurį po to išsiuvinėdavo stilizuotais
augaliniais raštais. Nertų, megztų staltiesių pakraščius puošė į šluoteles surištais
kutais.
Senieji lietuviški rankšluosčiai (abrūsai) būdavo labai ilgi ir siauri. Kamajų
apylinkėse patys seniausieji išlikę rankšluosčiai siekia bene XIX amžiaus vidurį.
Jų ilgis būdavo 2–2,4 metro. Tačiau kamajiškių rankšluosčiai labai siauri nebuvo –
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plotis apie 35-40 centimetrų. Vėlesnieji,
austi XX amžiuje, tik šiek tiek patrumpėjo, tačiau ne taip smarkiai – iki
1,8–1,9 metro, o plotis liko panašus.
Seniausieji austi iš lino, nuo XIX amžiaus II pusės metmenims pradedama
naudoti medvilnė. XIX amžiaus rankšluosčiai austi keturnytai arba 8 nytimis
(servetomis). Dominuoja smulkūs įvairiai
grupuotų langelių raštai. Kasdieniniai
rankšluosčiai paprastesni, šventadieniams skirti sudėtingesnės technikos,
puošnesni. Senųjų rankšluosčių galai
puošti spalviniais užaudimais (žičkais):
vienu pačiame rankšluosčio gale ar
dviem – vienu, platesniu, gale, kitu,
labai siauručiu, kiek toliau nuo galo.
Žičkų dryžiai raudoni, kartais paįvairinti siaurais mėlynais dryželiais, nėra
labai platūs – apie 4, rečiau iki 8 centimetrų. Paprastai užaudžiamas vienas
platesnis dryžis ir po 1–3 siauresnius
dryželius iš šonų (7, 8, 9 pav.).
XX amžiuje rankšluosčiai audžiami servetiniu ruoželiu bei atlasu,
4-nyčiais ir 8-nyčiais dimais, rinktine
technika. Nebelieka žičkų užaudimų.
Metmenims naudojama medvilnė, ataudams linas, šilkas. Audžiant dimais ar
rinktine technikomis naudojamas rusvai
ar pilkai padažytas linas, kad raštai
išryškėtų: „Balta bovelna labai, a jau
derindavo, kad linai būt tamsūs.“ Dimais
išaudžiami langelių, grotelių, dobiliukų,
kryželių raštai (10, 11 pav.). Rinktiniai rankšluosčiai buvo laikomi labai
gražiais ir buvo mėgstami. Jų raštai
įvairūs ir sudėtingi: tulpytės, roželės,
rombeliai, žvaigždės. Sudėtingesnius
raštus rinkdavo dviese: „Viena sėdi staklose, a kita gi kaišai lentutį tokių ir kiloji
nytelas. A tas nytelas išeina išrinktas.
Kada jau veri, tadu išrenki, suskaičiuoji,
vagi šitaip skaičiuoji: tarpelis 1, 2, 3... 9,
10... 14–19... – 19 nytelių – pakeli vienu

7 pav. Rankšluostis: medvilnė, linas, servetinis
ruoželis, 219×45 cm. XIX a. Naujasodės k.
Audė V. Jurgelionytės mama, galbūt net senelė,
kilusi iš Verksnionių k. Aut. nuotr. 2005 m.

8 pav. Rankšluostis: linas, keturnytis, 193×38 cm,
kutai 2 cm. XIX a. vid. II pusė. Naujasodės k.
LNM EMO 7220. Aut. nuotr. 2013 m.

9 pav. Rnkšluostis: medvilnė, linas, servetinis
ruoželis, 186×40 cm. Naujasodės k. LNM EMO
7221. Aut. nuotr. 2013 m.
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ranku, a kitu kiši lentų palei visų.“ Austi
viena kitai padėdavo draugės, viena
iš kitos ir raštus išsirašydavo: „Daug
kas senovėj audė, tai nueini, išsirenki,
išsipaišai“ (12, 13 pav.).
Visais laikais gražesniųjų, išeigai
skirtų rankšluosčių galus puošdavo raišiotais kuteliais, nėriniais. Vąšeliu ant
šakutės (drato) nerti nėriniai užbaigiami
kutais, vien vąšeliu nerti būtinai dantyti
ar vingiuoti ir pasižymi raštų gausa:
įvairiai grupuoti skirtingo tankumo langeliai, rombeliai, varnelės, vėduoklėlės,
gėlytės, širdelės. Išneriami net atskiri
žodžiai, pvz., viename rank
šluosčio gale
„LABAS“, kitame „RYTAS“ (14 a, b, c,
d pav.). Rečiau, bet būdavo rankšluosčių pasiuvinėtais galais. Siuvinėdavo
daugiausia savo inicialus. Išpuoštais
rankšluosčiais šluostėsi ne kas dieną, 10 pav. Rankšluostis: medvilnė, linas, dimai,
dažniau iš viso nesišluostė. Juos ka- 202×38 cm, nėrinys medvilninis 9,5 cm. XX a.
bindavo rankšluostinėn per šventes, Ažubalių k. Audė V. Jurgelionytė. Aut. nuotr.
kai kunigas „kalendravoja: svarbu, kad 2005 m.
turėt – kitas turi, reikia ir pačiam turėt“.
Rankšluostinės šiuose kraštuose ne vien
drožinėtos medinės. Tarpukariu rankšluosčiai kabinti į rankšluostines, darytas
iš kabliu išlankstytos vielos, apsuktos
įvairiaspalviais siūlais, puoštos audiniu
aptraukto kartono gabalėliais, karoliukais, iš siūlų padarytomis gėlytėmis,
kuteliais (15 a, b pav. – spalv. lankas).
Dailus raštuotas, nėriniuotas rankšluostis iki pat XX amžiaus pabaigos išliko
ne tik namų puošmena, bet ir dovana,
dovanojama svarbių švenčių proga.
„Lovas tai labai gražiai klodavo: 11 pav. Rankšluostis: medvilnė, linas, dimai,
ir pagalves sudėdavo lygiai, ir pagalvėles 193×54,5 cm. XX a. Kamajų mstl. Audė
uždėdavo“, – teigė senosios kamajiškės. A. Kaupienė. Aut. nuotr. 2005 m.
„Tai seniau neturėjo nei tų spintų, nieko,
tai ant lovos šiteip daug prikraudavo, a mes jau kiek gulėdavom, tik tiek“, – patikslina
kitos. Žinoma, viskas priklausė nuo šeimininkų. Lovas Kamajų krašte klojo panašiai kaip ir visoje Lietuvoje. Prieškariu gimusios pateikėjos teigė jau nemiegojusios
ant tiesiog į lovą įklotų šiaudų. Gal todėl, kaip pasakojo viena iš penkių seserų
šeimos kilusi, kad „labai apsukrios buvom, tai visada buvo čiužinys“. Tik vienos at1230

E T N I N Ė K U LT Ū R A

12 pav. Rankšluostis: medvilnė, linas,

13 pav. Rankšluostis: medvilnė, linas, rinktinis,

rinktinis, 192×46,5 cm. XX a. Ažubalių k.

170×37,5 cm, kutai 8 cm. XX a. Naujasodės k.

Audė V. Jurgelionytė. Aut. nuotr. 2005 m.

Audė ir nėrė Veronika Mažeikienė. Aut. nuotr.
2005 m.

a

c
b
14 pav. Nėriniai rankšluosčiui: medvilnė,
nerta vąšeliu. 1920–1930 m. Naujasodės k.
Aut. nuotr. 2013 m.: a – LNM EMS
8780;

b – LNM EMS 8781; c – Nėrė

A. Jovaišaitė. LNM EMS 8027/1-2;
d – Nėrė A. Jovaišaitė. LNM EMS
8028/1-2

d

1231

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

15 a pav. Genovaitė
Raugienė,
atitekėjusi į Kamajų
vls. iš Užpalių vls.,
rankoje laiko savo
motinos Veronikos
Gabrytės,
gim. 1894 m., darytą
rankšluostinę. Aut.
nuotr. 2005 m.

mintyje išlikusi namie stovėjusi labai sena lova, tiesiog priklota šiaudų ir uždengta
marškele, ant kurios ir guldavo. Visų vaikystėje jau austi šienikai – drobiniai maišo
pavidalo čiužiniai, kuriuos prikimšdavo šiaudų ar šieno, kartais net viksvų šieno – sakyta, kad viksvų šienas neišsiguli. Šienikus ausdavo storus, iš šiurkščiųjų
pakulų. Jie buvo arba nedažytų siūlų, arba, dažniau, sustūguoti – dryžuoti, kartais
ir languoti. Dryžiai apie 5–7 cm pločio (pusės sprindžio), rudos, rusvos, rausvos,
raudonos, žalsvos ar kokių turėjo dažų ir natūralaus lino, pilkšvai melsvos arba
baltos spalvų. Ant čiužinio tiesdavo paklodę, austą jau iš geresnių siūlų.
Paklodės buvo baltos, austos dvinytai ar eglute. Siuvo jas iš dviejų siauromis staklėmis austų palų. Ilgio buvo iki 2 metrų (vidutiniškai apie 1,8 m),
pločio apie 1,3 m. Vėliau jau atsirado pirktinių medvilninių vienapalių paklodžių,
tačiau namų darbo buvo labiau mėgstamos. Pirktinės labai plonos, tuoj „susispardo“, be to „atsiguli porą kartų ir atrodo, kad paišina“. O namų audimo drobinės
paklodės, kai išsiplauna, būna gražios,
minkštos. Prie paklodžių prisiūdavo
vąšeliu nertus nėrinius (sietkas), juos,
paklojus lovą, būtinai išleisdavo iš po
lovatiesės. Nėriniais puoštas paklodes
tiesdavo į seklyčiose stovinčias lovas, į
gryčioje esančias – šventadieniais, nors
nagingesnių šeimininkių namuose ir
kasdieną. Nėriniai apie 10–15 cm pločio,
neretai pasitaikydavo ir platesnių – iki
20 cm pločio (16 pav.). Nerdavo juos
iš balto lino ar medvilnės. Nėrinių raštai gana įvairūs: ažūriniame tinklelyje 16 pav. Paklodė: linas, ruoželis, 180×127 cm,
išnerti tankaus nėrimo rombai, trikam- nėrinys 17,5 cm. XX a. Labiškio vnk. LNM
pėliai, laužytos linijos, geometrizuotos EMO 9291. Aut. nuotr. 2013 m.
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a

d
b

17 pav. Vąšeliu nerti nėriniai paklodėms.
Aut. nuotr. 2013 m.: a – Medvilnė, 195×14 cm.
1920 m. Naujasodės k. LNM EMS 8777; b –
Linas, 118×11 cm. 1920–1930 m. Naujasodės k.
Nėrė A. Jovaišaitė. LNM EMS 8025; c – Linas,
195×16 cm. 1920 m. LNM EMS 8778; d –
Medvilnė, 200×20 cm. 1920 m. Naujasodės k.

c

LNM EMS 8776

a

b

18 pav. a – Užvalkalas patalams: linas, servetinis ruoželis, 190×152 cm. XIX a. vid.
Naujasodės k. LNM EMO 7266. Aut. nuotr. 2013 m.; b – Užvalkalo patalams fragmentas

gėlės: lelijos, katpėdėlės. Ornamentai išdėstomi eile, įkomponuojami į stambesnius
rombus ar apskritimus. Neretai kitokiu – stambesniu ar smulkesniu – kiauraraščiu paryškinamas kraštas, kuris bus prisiūtas prie paklodės. Kitą pakraštį mėgta
išnerti dantytais liežuvėliais (17 a, b, c, d pav.). Nėriniuotą kraštą išleisdavo tiek,
kad jis uždengtų lovos lentas ir dalį palovio.
XIX amžiuje, XX amžiaus pradžioje užsiklodavo pūkiniais patalais (duknomis).
Iš tankaus audinio pasiūdavo maišą – impilą, kurį prikimšdavo pūkų, plunksnų.
Labai kietai nekimšdavo – „negi buvo iš ko?“ Minkščiausiais laikyti žąsų pūkai.
Impilą apvilkdavo užvalkalu. Užvalkalus ausdavo iš lino ruoželiu, servetiniu ruoželiu, paprastai įvairaus pločio dryželiai sulanguodavo baltą dugną (18 a, b pav.).
Mėgtas baltos–mėlynos spalvų derinys. Užvalkalus siūdavo iš 4 palų, jei palos
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siauresnės, pridurdavo dar pusę. Užvalkalo išvirkščioje pusėje, pačiame maišo
dugne, kampuose ir per vidurį būdavo prisiūtos virvelės, kuriomis pritvirtinamas
impilas, kad stabiliau laikytųsi. Užvalkalo galą užsiūdavo. „Kai guli, susispardo
galan – rytą atsikeli, sukratai.“ Patalai buvo dideli, apie 190x150 cm, – „matai, dabar
po vieną miega, o seniau miegojo po du“.
Vėliau, XX amžiaus I pusėje, paplito antklodės (kaldros). Turtingesniuose
namuose jų būdavo keletas – vasarai plonesnės, žiemai storesnės, šiltesnės. Jas
siūdavo namuose iš kelių sluoksnių: apačios, viršaus ir užpildo. Apačia buvo
paprasta, drobinė, kartais net nedažyta. Vėliau imtas naudoti fabrikinis audinys –
drobelė, perkelis ar satinas, dažniausiai raudonos spalvos. Viršus vilnonis ar
čerkasinis – medvilnė (bovelna) atausta vilna. Austa ruoželiu, dvinytai, galėjo būti
pavelta. Taip pat mėgstama raudona spalva. Užpildas – dažniausiai vata, kurios
nusipirkdavo. Vilna antklodes kimšdavo retai. Neturtingesni, kurie neišgalėjo
nusipirkti vatos, kimšdavo pašukomis (jos minkštesnės) ar pakulomis. Antklodės
apatinį audinį patiesdavo ant žemės, ant jo tolygiai išklodavo užpildą, tada užtiesdavo viršutinį audinį. Apsiūdavo kraštus, vidurį supikiuodavo ar sudaigstydavo
mažais dygsneliais (sustriguodavo). Kamajų krašte antklodes pasiuvinėdavo, bet labai
kukliai, nežymiai. Siuvinėdavo kiaurai per vatą. Dygsneliai rikiuojami išilginėmis,
įstrižinėmis eilėmis, kartais išsiuvinėjamas ornamentas. Siūlus stengėsi taikyti pagal viršutinį audinį: jei antklodės viršus raudonas, tai ir dygsniuojama raudonais
siūlais. Raštas labiau išryškėdavo ne tiek dėl siuvinėjimo siūlų, kiek dėl dygsniais
padaromo reljefo. Kaldras užvalkalais vilkdavo retai. Rokiškio muziejuje tėra vienas
prieš Antrąjį pasaulinį karą siūtas užvalkalas antklodei – paprastos namų darbo
dvinytai austos drobės, puoštas per visą ilgį viduryje įsiūtu tinkliniu, greičiausiai
pirktiniu, nėriniu. Paprastai apatinę antklodžių pusę aplenkdavo paklode ir ją
sagutėmis, dažniausiai esančiomis antklodės kampuose, prisegdavo arba pridaigstydavo (pristriguodavo). Prisegti tekdavo jau paaugusiom mergaitėm: „Mūsų daug
vaikų, dar mamos mama, mama, tėtė, tai daug segiot, sulenkt gražiai reikėdavo – kaip
būdavo nusibosta“,– prisimena namų ruošos pradžiamokslius kamajiškės. Specialių
paklodžių antklodei užvilkti neausdavo, tiko ir paprastos paklodės. Žiemą vaikus
kartais užklodavo kailiniais.
Pagalvių kiekviena šeimininkė turėjo nemažai – ant kiekvienos lovos būdavo padėta po dvi. Pagalvės kimštos pūkais ir plunksnomis, kaip ir patalai.
Impilus stengėsi siūti kuo tankesnės medžiagos, kad „nesipūkuotų“. Pagalvės buvo
stačiakampio formos. XIX amžiuje jos gana didelės – ilgis siekė 1–1,15 metro,
XX amžiuje mažesnės – apie 80–90 centimetrų. Plotis išliko panašus – apie 60–
70 centimetrų. Užvalkalus pagalvėms XIX amžiuje ausdavo iš lino, XX a. pradžioje
apmesdavo medvilne, atausdavo linu. Galas dažnai tiesiog užsiuvamas, taip pat
buvo užrišamų raištelių poromis ar užsegamų sagomis. Kai kurios moterys ir
sagas pasidarydavo pačios: dailiai apsiūdavo ar apnerdavo metalinį žiedelį (19 a,
b pav.). Užvalkalai buvo arba balti, arba margi, languoti – vadinami čvilkiniais.
Audė dvinytai, 4-nytai, 8-nytai, net 16-nytai. Pastarieji buvo labai vertinami,
„nes sunku išaust“, juos audė labiausiai patyrusios audėjos, o raštai buvo panašūs į staltiesių, tik smulkesni. Paprastesnėmis technikomis audė visos. Ir visos
stengėsi išausti kuo gražiau, kad miegoti būtų patogu, o paklota lova gražiai
1234
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a

b

19 pav. a – Užvalkalas pagalvei: linas, servetinis ruoželis, 82×67 cm. Labiškio vnk. LNM EMO
9178. Aut. nuotr. 2013 m.; b – Užvalkalo pagalvei fragmentas su sagute (sagutės skersmuo 1 cm)

20 pav. Užvalkalas pagalvei: linas. Audė

21 pav. Užvalkalas pagalvei: linas, ruoželis,

S. Bagdonienė, gim. 1920 m. Mieleikių k.,

88×67 cm. XIX a. pab. Mažeikiškio k. LNM

po karo atitekėjusi į Tytelių k. Aut. nuotr.

EMO 7247. Aut. nuotr. 2013 m.

2005 m.

22 pav. Užvalkalas pagalvei: linas, servetinis

24 pav. Užvalkalas pagalvei: linas, servetinis

ruoželis, 98×64 cm. XIX a. II pusė.

ruoželis, 84×66 cm. Naujasodės k. LNM EMO

Naujasodės k. LNM EMO 6854. Aut. nuotr.

7246. Aut. nuotr. 2013 m.

2013 m.
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atrodytų. Paprastą drobinį audeklą sulanguodavo įmesdamos ir atausdamos
tam tikru atstumu po vieną ar kelis
storesnius siūlus, taip gaudamos langelius (stiklalius) (20 pav.). Keturnyčiai,
aštuonianyčiai užvalkalai dažniausiai
languoti. Baltą dugną sulanguodavo
mėlyni, juodi, raudoni skersiniai bei
išilginiai dryželiai. Kaip ir pataluose
dažniausiai naudotas baltos-mėlynos
spalvų derinys, juodos, raudonos pasitaikydavo daug rečiau, tai daugiau 25 pav. Užvalkalas pagalvei: linas, servetinis
išimtys nei taisyklė. Skirtingų pločių, ruoželis, 109x65 cm. Naujasodės k. LNM EMO
įvairiai grupuoti spalviniai dryžiai su- 7254. Aut. nuotr. 2013 m.
sikirsdami sudarydavo ir stambesnius
langelius, ir smulkesnių langelių tinklą
(21, 22 pav.). Dažnai platesniame dryželyje išgaunamas priešingos spalvos
kryželio motyvas (23 pav., žr. spalvotą
lanką). Neretai pagalvių užvalkalams
audžiamas tokio pat rašto audinys,
kaip ir patalų užvalkalui. Skirtumas
tas, kad pagalvių užvalkalams papuošti kartais įaudžiamas raudonų žičkų
ruožas, atsirasiantis pagalvės šone
(24 pav.). Languotų užvalkalų žičkų
užaudimas, paprastai sudarytas iš pla- 26 pav. Pagalvės užvalkalas su sietkomis. Nėrė
tesnio dryželio per vidurį ir dviejų, Elenos Paunksnienės, gim. 1929 m., motina.
trijų siaurų dryželių iš šonų, būdavo Kamajų mstl. Aut. nuotr. 2005 m.
apie 12–16 centimetrų pločio. Plačiais
raudonų ar raudonų su mėlynais žičkų užaudimais – net iki 45 centimetrų pločio,
puošiami balti, servetine technika austi užvalkalai, naudojami jau tik švenčių metu
(25 pav.). Languotieji užvalkalai laikyti labiau kasdieniniais, balti – išeiginiais,
tačiau tai priklausė nuo šeimos išgalių.
XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose (tarpukariu) pradėti naudoti pagalvių užvalkalai su nertais įstatais (sietkomis). Tokie užvalkalai lininiai bei austi iš medvilnės ir lino arba siūti iš pirktinio medvilninio audinio buvo balti (paprastai gerai
išbalinti), puošiami apie 10–12 centimetrų pločio nerta juosta. Pasitaikydavo, kad
įsiūdavo net du kiek siauresnius įstatus (26 pav.). Nerdavo juos vąšeliu kiauraraščiu iš balto lino ar medvilnės. Nėrinių raštai geometriniai, iš tankaus nėrimo
ir skirtingo tankio ažūro sudarytos įvairios vingelės, rombeliai (27, 28 pav.). Šiuo
metu impilo audinį jau pirkdavo, stengėsi, kad jis būtų ryškus, dažnai raudonas,
kad nėrinys atsimuštų. Nertą įstatą įrėmindavo iš abiejų jo pusių įsiūtos dekoratyvinės smulkutės klostelės, kurių būdavo po 2–3 kiekvienoje pusėje. To laikotarpio
baltieji pagalvių užvalkalai buvo puošiami ir siuvinėjimu. Siuvinėjama buvo baltais,
1236

E T N I N Ė K U LT Ū R A

27 pav. Įstatas pagalvės užvalkalui: medvilnė,

28 pav. Įstatas pagalvės užvalkalui: medvilnė,

nerta vąšeliu, 65×12,5 cm. Naujasodės k. LNM

nerta vąšeliu, 57×9,5 cm. Kamajų mstl. LNM

EMS 8779. Aut. nuotr. 2013 m.

EMS 8870. Aut. nuotr. 2013 m.

29 pav. Užvalkalo pagalvei galas, siuvinėtas

30 pav. Užvalkalo pagalvei galas, siuvinėtas

rankomis, nepasiūtas. XX a. II pusė.

mašina. XX a. II pusė. Siuvinėjo

Duokiškio mstl. Siuvinėjo Genovaitė Raugienė.

G. Raugienė. Aut. nuotr. 2005 m.

Aut. nuotr. 2005 m.

rečiau kitos spalvos siūlais. Baltais siūlais siuvinėdavo kiauraraščiu: arba adinuke,
arba karpytiniu (rišeljº) būdu. Raštai augaliniai ir geometriniai. Siuvinėta ne tik
rankomis, bet ir mašina (29, 30 pav.). Paklojusios lovas pagalves supurendavo,
sudėdavo galvūgalyje vieną ant kitos po dvi, kai kurios dar uždengdavo nerta ar
siuvinėta skepetaite, kad būtų gražiau. Vėliau paplito dekoratyvinės pagalvėlės,
skirtos daugiau lovoms papuošti, o ne miegoti. Jos buvo apie 50x40 centimetrų
dydžio. Dažniausiai siuvinėtos įvairiaspalviais siūlais kryželiu, grandinėle, šešėliniu
dygsniu. Raštai augaliniai – gėlės, vaisių kekės.
Patalus, užvalkalus, paklodes, kiek atsimena kamajiškės, seniau keisdavo
kas dvi savaites – kas dvi savaites kūrendavo pirtį ir guldavosi po jos jau į
švarų patalą. Drobinius audinius skalbdavo paprastai kartą per mėnesį. Skalbimui
naudojo šarmą:
„Kūrendavo malkas, pelenus surinkdavo, užpila verdančiu vandeniu, pusdienį pastovėdavo, pelenai nugrimzdavo. Nupildavo, ten merkdavo ir plaudavo arba virindavo. Tada
skalaudavo: veždavo į sodželką, ten lenta ir velėtuve velėdavo.“
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31 pav. Janinos
Bagdonavičienės
austos lovatiesė
(užklota sofa) ir
užuolaidos. Salų mstl.
Aut. nuotr. 2005 m.

Iš riebalų, kaulų, muilakmenio, kurio buvo galima nusipirkti, gera šeimininkė
mokėjo pasigaminti ir muilo.
Lovatiesės, šiuose kraštuose vadintos marškomis – tai spalvingiausi ir didžiausia audimo technikų įvairove pasižymintys interjero audiniai. Kažkada naudota tik pasitiesti, užsikloti, vėliau tapo namų puošmena ir audėjos išmanumo
ir gebėjimų rodikliu. Gražiai paklota lova, užtiesta dailia spalvinga lovatiese su
iš po jos kyšančiais nėriniais bei tvarkingai išpurentomis žičkuotomis pagalvėmis
pirmiausia krisdavo į akis užsukusiems. XX amžiaus viduryje, kai daugelį namų
darbo audinių pakeitė fabrikiniai, įsigyti parduotuvėse, lovatiesės tebebuvo audžiamos sau, dovanoms, vaikams prisiminimui. Jos buvo pritaikytos ir pasikeitusiame
namų interjere – tiesiamos ant sofų, fotelių (31 pav.). XIX amžiuje austos lovatiesės buvo apie 180–190 centimetrų ilgio arba kiek trumpesnės, austos XX amžiuje
galėjo siekti du metrus, o atskirais atvejais ir gerokai daugiau (iki 2,50 cm). Plotis
įvairavo nuo 1,30 m iki 1,50 m. Didžioji dauguma kamajiškių lovatiesių dvipalės.
Kaip ir visus kitus audinius, lovatieses moterys skirstė į paprastas ir sudėtingo
audimo. Paprastos – austos dviem, keturiomis nytimis, sudėtingomis laikytos
austos aštuoniomis ir daugiau nyčių. Pačios seniausios yra ir paprasčiausios: jos
austos dvinytai ar ruoželiu iš lino. Jos buvo stikliuotos – įvairių spalvų metmenų
ir ataudų dryželiai audinį sulanguodavo. Tokiose lovatiesėse paprastai naudojamos
3–4 spalvos arba, jei yra daugiau spalvų, vizualiai kai kurios yra artimos, kaip
antai: rožinė su rausva, melsva su mėlyna. Audinį sulanguojantys dryželiai gali
būti panašaus pločio, išdėstomi iš eilės pasikartojančia tvarka, pvz.: gelsva, juoda,
violetinė, avietinė. Dažnas langavimo būdas, kai dviejų ar trijų spalvų dryžiai yra
platesni – 5–7 cm, o dar vienos spalvos – siauras, apie 0,5–1 cm pločio, atskiria
plačiuosius dryžius bei paryškina susidariusius langus. Gyvumo suteikia siaurieji
ruožai, išdėstyti poromis. Platesnieji ruožai tiek ramesnių, tamsesnių, tiek šviesių,
ryškių spalvų: juodos, rožinės, rusvos, violetinės, raudonos, rusvai raudonos, žalios,
1238

E T N I N Ė K U LT Ū R A

geltonos, siaurieji – gerai kontrastuojantys su platesniaisiais: baltos, geltonos,
rausvos spalvų. Lovatiesės buvo marginamos ne vien spalvų dryžiais, bet ir
audimo technikos padiktuotais raštais.
Labai puošniai atrodo laužytu ruoželiu
austos lovatiesės, kuomet, atrodytų, paprasčiausiai sulanguoto audinio langų
viduryje išryškėja į centrą mažėjančių
rombų grupės ar iš tam tikra tvarka
suvertų ir ataustų dryželių susidaro ne
paprasti langai, o nusmailėjantys, tarsi 32 pav. Lovatiesė: linas, keturnytė. Audė Teofilė
vėjo malūnėliai (32 pav.).
Tumienė (Bindoriūtė), gim. 1904 m. Kalviai.
Bene labiausiai Kamajų kraš- Aut. nuotr. 2005 m.
te mėgtos dimais austos lovatiesės
(33 pav.). Ausdavo ir per 4, ir per 8 nytis. Audžiant dimines lovatieses apmesdavo
medvilne, atšaudavo (atšavais vadino dugno ataudus) medvilne ar linu, atausdavo
linais, vilna ar šilku – „ką nori gali atsiaust“. Dugnas būdavo juodas arba baltas,
raštai raudonos, geltonos, tamsiai rožinės, oranžinės, žalios spalvų. Liną kartais tik
patamsindavo alksnių arba juodalksnių dažais. Vilnonių raštuotų lovatiesių dugnas
dažniau juodas, lininių – visada baltas. Katpėdėlių, akėčyčių, dobiliukų, įvairiausių geometrinių motyvų raštai išdėstyti eilėmis, įkomponuoti ratuose, sudėlioti į
stambesnius langus, rombelius (34, 35, 36 pav., žr. spalvotą lanką). Dimais austos
lovatiesės paprastai dvispalvės – viena spalva dugnui, kita raštui, tačiau Kamajų
krašte austos ir įvairiaspalviais skersiniais dryžiais dryžuotos diminės lovatiesės.
Tokias lovatieses vadino lauminėm: kiekviena motyvų eilė (pvz., katpėdėlių) ataudžiama kitokia spalva. Spalvų ir čia nepadauginama, išlaikoma tradicija marginti
4, daugiausia 5 spalvomis. Margumas gali būti išgaunamas ne tik ataudžiant, bet
ir apmetant ruoželiais, pvz.: apmetama baltais ir geltonais motyvo pločio ruože-

33 pav. Audėja
Stanislava Bagdonienė
ilsisi tarp savo austų
lovatiesių. Duokiškio
mstl. Aut. nuotr.
2005 m.
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liais, ataudžiama pakaitomis mėlynais,
žaliais ir raudonais. Spalvų ne per daug,
jos visos tarpusavyje dera, o lovatiesė
atrodo labai spalvinga ir gyva. Diminių lovatiesių raštai stamboki, tačiau
pakraščius ir, kartais, galus kamajietės
atausdavo labai smulkiu, dažniausiai
bangelių rašteliu, taip tarsi įrėmindamos lovatiesę.
Šiame krašte būta ir tarpukaryje paplitusių kaišytinių lovatiesių:
ant šviesaus, ryškaus, pvz., oranžinio ar tamsiai geltono, dugno ataudžiamas tamsus – juodas ar tamsiai
mėlynas – įvairiai grupuotų rombelių
raštas, pakraščiuose atskiri rombeliai
arba iš jų sukomponuotos „žvaigždės“
išrenkamos ryškiomis spalvomis: balta,
rožine, žalia, mėlyna (37 pav., žr. spalvotą lanką).
Po karo šalia diminių išpopuliarėjo rinktinės lovatiesės. Tai visai
nestebina, juk, kaip jau minėta anksčiau, Kamajų valsčiuje gimė, vėliau
visai šalia, Rokiškyje, gyveno garsus
audimo staklių tobulintojas ir raštų
kūrėjas Juozas Pipinis su savo žmona
Elena, taip pat žinoma raštų kūrėja ir
audėja. Paprastomis staklėmis rinktinius audinius austi labai sunku ir lėtai
audžiasi, visus raštus reikia išrinkti
pirštais, naudoti papildomas priemones,
pvz., virbus, balanas, kad pagreitintum
audimą: „Raštą išrinkdavo dratom: už
nyčių išrinkdavo, užkišdavo dratas.“ Atsiradus aparatinėms staklėms su audimo
kortomis (38, 39 pav.), audimas žymiai
paspartėjo: besisukdamos kortos pačios
iškilnodavo reikiamas nytis, pirštais
raštų rinkti jau nereikėjo. Tik reikėjo
išmokti pasidaryti kortas, kad galėtum
jomis rinkti norimą raštą.
Raštų audėjos susirasdavo įvairiai: kai kurios pačios sugalvodavo,
kai kurios imdavo iš knygų, bet daž-
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38 pav. Aparatinės staklės, kuriomis ekspedicijos
metu dar audė audėja V. Jurgelionytė.
Ažubalių k. Aut. nuotr. 2005 m.

39 pav. Aparatinės staklės. Viršuje nyteles
kilnojančios kortos. Aut. nuotr. 2005 m.
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niausiai viena iš kitos nusižiūrėdavo: jei pamatydavo gražų raštą pas kokią kaimynę, parsinešdavo patikusią lovatiesę, susiskaičiuodavo, kiek siūlų ir kaip juos
verti į nytis, ir nusiausdavo sau: „nepavydžios būdavo moterys, tai jau viena kitom
padalindavo“. Ir kortas išsikalti išmoko. Rinktinės lovatiesės austos ir siauromis, ir
plačiomis staklėmis. Kaip ir diminės, rinktinės irgi paprastai dvispalvės: ant balto
medvilninio dugno dažniau išrenkamas lininis ar šilkinis raštas, ant juodo – vilnonis ar pusvilnonis. Spalvos tokios pat kaip ir diminių. Rinktinėse lovatiesėse
naudojami geometriniai elementai: brūkšneliai, rombeliai, kryželiai, vingelės ir
geometrizuoti augaliniai ornamentai: tulpytės, lelijos, kitokie stilizuoti augalai.
Rinktinių lovatiesių raštai komponuoti keliais būdais: vienų motyvai – tiek mažesni,
tiek gana stambūs sudėtiniai – išrikiuoti per visą lovatiesės plotą tolygiai, kitų –
viduryje stambus motyvas, aplink smulkesni, o pakraštyje platus ornamentinis
rėmelis. Pasitaikydavo ir kita spalva iškaišytų elementų. Rinktinėms lovatiesėms
paplisti XX amžiaus II pusėje pagelbėjo gal ir tai, kad daug kamajiškių audėjų
dirbo Tulpėje – Panevėžyje ar Rokiškio skyriuje, buvo dailės kombinato meistrės,
vėliau tapo tautodailininkėmis. Raštus reikėdavo sukurti patiems audėjams, jei
raštas tikdavo – leisdavo austi, jei ne – reikėjo perkurti. Tikęs, patvirtintas raštas
tapdavo šablonu, kuris „laikydavosi per metus ar pusę metų“. Tos, kurios raštų
nekurdavo – gaudavo iš kombinato. Norma – 12 ar net 16-18 lovatiesių per mėnesį, nors darbščiausios ir daugiau išausdavo. Be to, geros audėjos dar gaudavo
užsakymų ir iš kaimo.
Siuvinėtų lovatiesių daug nebuvo, tačiau moterys, mėgusios siuvinėti, išsisiuvinėdavo ir lovatieses. Siuvinėdavo geometrinius ornamentus, rožytes mulinė
siūlais, vilnele, panašiai kaip staltieses, tik stambesniais ir gausesniais raštais.
Lovatieses naudojo ne tik lovoms užtiesti. Seniau per laidotuves, kai mirusieji būdavo šarvojami namuose, lovatiesės buvo kabinamos ant sienos ties
velionio galva. Tiesdavo ne tik juodais raštais ataustas, bet ir baltas. Sakydavę:
„Nabašninkui negi gedulas.“ Viena apylinkėje garsi audėja, kurios ir pravardė buvo
Audėja, Antanina Kaupienė turėjo specialią lovatiesę laidotuvėms su išaustu beveik metro dydžio kryžiumi. Iš pradžių ją skolindavo kaimynams, po to keletą
nuaudė pagal užsakymą.
Kiti interjero audiniai gerokai vėlesni, imti austi ir naudoti nuo XX amžiaus
3-4 dešimtmečių. Užuolaidų, atskirai naktinių ir dieninių kaip dabartiniais laikais,
nebūdavo. Nebuvo tam ir reikalo: „langai gi buvo negi tokie – nedideli“. Tačiau, kad
ir tuos nedidelius vis viena norėta užtiesti, kad nebūtų „visiškai pliki“. Pradžioje
iš plonos drobelės ar pirktinio perkelio darytos užuolaidėlės per pusę lango. Kai
kurios šeimininkės tokius paprastus medžiagos gabalėlius ir užkabindavo, kitos
apačioje prisiūdavo nėrinius (sietkas) ar pasiuvinėdavo. Prieš karą į madą atėjo
megztos užuolaidėlės. Medine megztuve numegzdavo tinklelį, kurį vėliau išsiuvinėdavo. Užuolaidėlės buvo mezgamos iš lino, natūralaus ar rusvo, pakraščius
ar visą plotą siuvinėdavo šviesiais siūlais. Raštai geometriniai ar geometrizuotų
augalų. Naktinės užuolaidos imtos austi jau po karo, kai namų langai daryti
gerokai didesni. Dažniau šias užuolaidas sau bei pagal kaimynų užsakymus nuausdavo tos, kurios dirbo dailės kombinatuose. Naktinės užuolaidos nebūtinai
tamsios austos, bet ir baltos, puoštos spalvotais rinktinių raštų dryžiais.
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40 pav. Krosnis
(pečius) G. Raugienės
namuose. Duokiškio
mstl. Aut. nuotr.
2005 m.

Iki pat šių dienų išlikusi mada užuolaidėlėmis uždengti krosnies (pečiaus)
angas – taip patalpa atrodo daug tvarkingiau. Šiuo metu krosnys uždangstytos
daugiausia fabrikiniais audiniais (40, 41 pav.), seniau mėgta siuvinėti siužetinius
paveikslėlius: ant baltos drobės virvutės dygsniu (virvelyte) išsiuvinėjamas kontūras
piešinio, dažnai vaizduojančio valgio gaminimą: „ar tai koks vyras puodą maišo“,
ar šuniukai, ar kačiukai, ar į natiurmortą sukomponuoti maisto produktai,
augalai. Buvo išsiuvinėjami ir užrašai
„Skanaus apetito“ ir panašiai (42 a, b
pav.). Tokios užuolaidos-kilimėliai buvo
kabinami ne tik ant krosnies, tačiau
ir ant sienos, kaip virtuvės puošmena.
Raštus gabesnės išsipiešdavo pačios,
kitos nusižiūrėdavo nuo draugių ir
nusikopijuodavo: „uždėdavom popierių
kalkinį, tadu išvedžioji, dėdavos ta kalkė
ant medžiagos – vedžiodavom ir išsipaišydavom...“ Be to, Antrojo pasaulinio
karo metu, „prie vokiečių“, turguose
pardavinėdavo išpieštus kilimėlius, belikdavo tik išsisiuvinėti. Siuvinėdavo
specialiais siuvinėjimo siūlais, jų, parduodamų sruogomis (matkeliais), taip
pat būdavo galima įsigyti. Siuvinėjama
mėlyna, vyšnine spalvomis.
Kilimėlius kabindavo ir kambaryje ant sienos ties lova. Kontūriniai 41 pav. Krosnis (pečius) A. Kaupienės namuose.
piešiniai, skirti siuvinėti virvute, buvo Kamajų mstl. Aut. nuotr. 2005 m.
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42 a, b pav.
Kilimėliai Bronislavos
Barzdonienės virtuvėje.
Duokiškio mstl. Aut.
nuotr. 2005 m.

a

b

su augaliniais motyvais. Kambarius mėgta puošti pildymo dygsniu ant drobės
arba tamsaus vilnonio ar pusvilnonio dugno siuvinėtais kilimėliais. Įvairių spalvų
šilkiniais, vilnoniais siūlais buvo siuvinėjamos tulpės, našlaitės, roželės, geometriniai
raštai. Ant sienos prie lovos pakabindavo ir kilimėlius, padarytus iš lovatiesės
audinio gabalo – rinktinio, austo dimais ar dvinytai su storesnio siūlo „pumpurėliais“, iškilotais tam tikru raštu. Kilimėlių ilgis buvo apie 110–130 centimetrų,
plotis apie 70 centimetrų. XX amžiaus II pusėje pasikabindavo kryželiu siuvinėtų
kilimėlių, kurių raštų pasirinkdavo knygose. Kamajų valsčiuje gyveno kilimus
rišti mėgusi tautodailininkė Liuda Davainienė (1909–2001), kuri su kaimynėmis
dalinosi patirtimi, patarimais, turima literatūra.
Grindų takai taip pat atsirado tik
tarpukariu. Iki tol namuose nebūdavo ir 4 B a l t r u š a i t i s V. Gyvenamųjų namų interjero
dekoras Rokiškio raj. XIX a. pabaigoje – XX a.
pačių grindų. Etnologo V. Baltrušaičio
pirmojoje pusėje, Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje
teigimu, šiose apylinkėse grindis vals1979 ir 1980 metais, Vilnius, 1981, p. 47.
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tiečiai pradėjo dėtis nuo XX amžiaus
3 dešimtmečio.4
Viena duokiškietė prisiminė, kad
vaikystėje, kurią praleido Špókiškio
kaime, jos tėvai ir keletas kaimynų
gryčioje sudėtas grindis išplėšė – buvo
manyta, kad taip bus šilčiau: „Vaikas
dar buvau, gaila buvo, kad grindis išėmė,
bet kai smėliu pabarstydavo, tai man taip
gražu būdavo.“ Vėliau grindys vėl buvo
sudėtos, o ant jų jau ir takai tiesiami:
„Išplauni grindis ir pastiesi – gyvenom
gi labai švariai ir gražiai.“ Takų plotis
buvo apie 50–60 centimetrų, ilgis siekė
3–4 metrus ir dar daugiau. Seklyčiose
tiesė gražesnius, gryčioje paprastesnius. Kaip su tekstilės daiktais nutinka – dažnai naujas takas tiesiamas
seklyčioje, kai susidėvi, perkeliamas į
gryčią. Nors takai nebuvo labai platūs, tiesdavo po vieną. Grindų takai
būdavo audžiami gana įvairiai. Vieni
iš paprasčiausių – skuduriniai (ryziniai)
takai (43 
pav.). Apmesdavo medvilne ar
linu, atausdavo juostelėmis suplėšytais
ar sukarpytais senais drabužiais, austais
ar megztais, kitokiais audiniais. Jei turėdavo kokių prastesnių siūlų likučių,
įausdavo ir juos – spalvas stengdavosi suderinti, taigi takai išeidavo margi, gražūs. Ausdavo paprastai 4-nytai
eglute. Skuduriniai takai būdavo stori,
nesiglamžydavo. Galus, kad nespurtų,
apsiūdavo audiniu. Rečiau, tačiau tiesdavo ir šiaudais, ajerais ataustus takus.
Grindų takai buvo audžiami ir
dimais. Jų raštai kaip lovatiesių – ratai,
lapai, tik stambesni. Aparatinėmis stak
lėmis austi rinktiniai takai paplito apie
1960 metus. Apmesdavo pakulomis,
medvilne, atausdavo vilna, pakulomis,
medvilne. Pirko ir vatą, ją susiverpdavo,
nusidažydavo ir ausdavo takus. Kas
kokių siūlų turėjo, iš tokių ir audė, net
iš tvirtos virvės (špagato): „susirinkda-
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43 pav. Takas: linas, skudurai, keturnytis,
278×54 cm. XX a. II pusė. Audė V. Jurgelionytė.
Ažubalių k. Aut. nuotr. 2005 m.

44 pav. Takas: pakulinis, 390×66 cm. Audė
L. Davainienė. 2005 m. takas puošė Salų
biblioteką. Aut. nuotr. 2005 m.
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vom virvelas ir ausdavom“. Takų spalvos
gana įvairios, vyravo raudona, rausva,
kurias pagyvindavo juoda, žalia. Raštai
dėstomi išilgai: kartais viena eile per
vidurį, kartais keliomis eilėmis, kartais
stambesnių ornamentų eilę, einančią
per vidurį, iš kraštų aprėmina siauri
ruoželiai (44, 45 pav.).
XX amžiaus viduryje buvo užėjusi mada takus bei kilimus austi
kilpelėmis. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo
lyg fabrikiniai. Juos ausdavo paprasto- 45 pav. Takas: medvilnė, vata, rinktinis, dvipusis.
mis staklėmis: gijas suverdavo rečiau, Audė V. Jurgelionytė. Ažubalių k. Aut. nuotr.
rankomis ištraukiodavo apie centimetro 2005 m.
dydžio kilpeles ir priausdavo. Šie takai
ir kilimai išsiskyrė spalvingumu. Juodame dugne iškaišiojami ryškūs, įvairiaspalviai geometriniai bei augaliniai
raštai (46 pav.). Kilpelėmis iškaišyti
takai apie 80 centimetrų pločio, o ilgis
siekė iki 10 metrų. Kilimai dvipaliai,
jų raštų kompozicija panaši į rinktinių
lovatiesių: smulkesni ornamentai išdėliojami po visą plotą tolygiai, pakraštys
išryškinamas kitokio rašto ir spalvų
rėmeliu, stambūs raštai komponuojami
aplink centrą. Pakraščiai kartais puo- 46 pav. Takas, 1000×80 cm. Audė Rima
šiami kuteliais (47 pav.). Kilimai apie Pranciška Butkienė. Duokiškio mstl. Aut. nuotr.
2,50–2,70 metro ilgio bei 1,80–2 metrų 2005 m.
pločio. Išvirkščiąją pusę kartais ištepdavo specialiai tam išvirtais klijais, kad kilimai būtų stangresni.
Kol dar važinėjo arkliais, būtinas daiktas ratuose ar rogėse buvo gūnia. Jomis
apsisupdavo tiek žiemą, tiek vasarą – žiemą, kad būtų šilčiau, vasarą, kad drabužiai neapdulkėtų. Be to, atvykus į turgų ar į bažnyčią, ta pačia gūnia užklodavo
sušilusį arklį. Gūnias retai ausdavo specialiai. Paprastai tam buvo naudojamos
padėvėtos, jau nebetiesiamos ant lovos lovatiesės: „tai jas taip ir nunešioji vežime,
ir išmeti“. Tačiau labai nudėvėtų jau nenaudojo – „negi važiuodavom tarp skudurų
atsisėdę“. Stengėsi užsitiesti gražesnes, kad prieš kitus nebūtų gėda. Gūnioms
naudojo ir skudurais ataustus audinius. Vasarą tokio užsitiesimo ir užtekdavo,
žieminės gūnios būdavo pamuštos kailiu. Viršus buvo iš lovatiesės audinio, milo
arba čerkaso, o pamušalas avies kailio. Pamušalui pasiūti panaudodavo ir senus
ilgus kailinius. Žiemą važiuojant vežimu užsiklodavo ir pačiais kailiniais. Gūneles, kurias tiesdavo ant vežimo sėdynės, išsiuvinėdavo, puošdavo įvairiaspalviais
kuteliais, spurgeliais.

1245

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

47 pav. Kilimas,
250×183 cm.
Audė R. P. Butkienė.
Duokiškio mstl. Aut.
nuotr. 2005 m.

„Dieve, kaip seniau dirbdavom... Pagalvok, kiek išsiuvinėjom. Ir dar, būdavo, barasi
tėvai – užsidarai duris, žibalų degini... oi Dieve, Dieve. Ir katrai daugiau, katrai greičiau
išsiuvinėt, kur įdomesnis raštas.“ Nesigiria tuščiai senosios Kamajų krašto moterys,
rankdarbiai čia be galo mėgstami. Dar ir šiais laikais ne visos savo stakles išrinko
ir ant aukšto padėjo. O tos, kurios jau neaudžia, siuvinėja, mezga, neria – per
rankas savo širdies šiluma namus puošia. Ir nusistebi: „Matai, kadu atajo atmintis
viskas paminėt..“
Ekspedicijos metu savo namų duris ir atsiminimus atvėrė:
Janina Bagdonavičienė, gim. 1933 m., Guči¿nų k., gyv. Salÿ mstl.
Stanislava Bagdonienė, gim. 1920 m. Miele¤kių k., po karo atitekėjusi į
Tyteliùs, gyv. Duõkiškio mstl.
Bronė Balčiūnienė, gim. 1943 m. Kãlvių k.
Bronislava Barzdonienė, gim. 1920 m., gyv. Duokiškio mstl.
Bronė Bražiūnienė, gim. 1914 m. Zarasÿ apskr. Mili¿nų k., per Antrąjį
pasaulinį karą atvykusi į Kalvių k.
Rima Pranciška Butkienė, gim. 1936 m. Neči¿niškio k., gyv. Duokiškio
mstl.
Vanda Jurgelionytė, gim. 1936 m. Ažùbalių k.
Donata Mažeikienė, gim. 1932 m. Naujåsodės k., gyv. Salų mstl.
Elena Paunksnienė, gim. 1928 m. Špókiškio k., gyv. Duokiškio mstl.
Genovaitė Raugienė, gim. 1922 m. Užpålių vls. Žyviškių k., 1939 m. atitekėjusi į Prõčkių k., gyv. Duokiškio mstl.
Danutė Stasiškienė, gim. 1931 m. Kalvių k.
Elena Šukienė, gim. 1944 m. Naujasodės k., gyv. Salų mstl.
Teofilė Tumienė, gim. 1931 m. Taraµdžių k., gyv. Kalvių k.
Anelė Valančiūnienė, gim. 1926 m. Ažubalių k.
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Kaip gamino muilą
Liuda Dagytė

Beieškant pačių vyriausių moterų Kamajuose, kelias atvedė prie Onos Nakienės namo. Aplink namą – gėlynas, daržas, tvarte kriuksi kiaulė, kieme vištos.
Susipažinom su šeimininke. Ponia Ona jau atšventusi savo 90-ąjį gimtadienį. Vyrą
jau palaidojo. Jis dirbo kolūkyje vairuotoju, o jinai plušo prie visų lauko darbų.
Dabar gyvena viena. Sveikata nesiskundžia, nesilanko pas gydytojus, nevartoja jokių
vaistų, o kai reikia, tai gydosi žolelėmis. Laikosi principo: kai kojos suskauda, tai
sėsk pasėdėk ir vėl prie darbo. Žavi jos optimizmas ir atviras linksmas būdas.
Net ir jauni žmonės gali pavydėti tokiam jaunatviškam gyvenimo suvokimui.
Svetainėje ant stalo guli susegti Valstiečių laikraščio numeriai. Ji prenumeruoja šį
laikraštį ir kiekvieną naują numerį perskaito nuo pirmo iki paskutinio puslapio.
Paklausta apie praeitį, ponia Nakienė pasakė:
„Pirmieji 30 metų kolūkyje buvo labai sunkūs. Paskui palengvėjo. Bet geriau pačiam
ūkininkauti. Tačiau nelygus žmonių pakaušis. Visur reikia proto. O yra tokių žmonių,
kurie laukia komandos. Tokie ir sako: „Prie rusų buvo geriau.“ Sarmata girdėti. Kiekvienas žmogus pats sau turi įsakyti kaip tvarkytis. Kaimas – tai ne tik grynas oras,
grybai ir ką tik pamelžtas pienas. Kiek triūso nuo šieno iki pieno, nuo gražaus melsvų
gėlyčių lauko iki lininių siūlų ir baltų marškinių. Ir visur reikia proto ir sumanumo.
O šito mūsų protėviai nestokojo. Patys save mokino ir XVII amžiuje į Europos rinką
geriausius, ploniausius lininius audinius atveždavo iš Lietuvos.“
Balti marškiniai... Apdainuotos baltos šventinės staltiesės... O kokias skalbimo
priemones naudojo moterys anais senais laikais? Muilą?
„Nežinia, kada ir kaip mūsų krašte atsirado muilas, – sakė ponia Ona. – Ne visi galėjo
jo nusipirkti, todėl žmonės patys išmoko jį daryti. O tam reikalingas mėlynas akmenukas.
Pirmiau paminėsiu patį seniausiąjį skalbimo būdą – tai paprasti pelenai. Geriausieji pelenai
iš beržo ir alksnio. Pušinių medžių ir drebulės pelenų nenaudojau. Jų nemėgo visų kaimų
moterys, nes jeigu silpnas medis, tai silpnas ir pelenas. Šarmą gaminom patys. Reikia, kad
medis gerai sudegtų, pelenus gerai prasijoti, nes maži anglies gabaliukai gali nudažyti
šviesų drabužį ar audinį. Paskui supildavau pelenus į kubilą ir užpildavau juos užvirtu
vandeniu, pamaišydavau ir pelenai į karštą vandenį savo galią paleidžia. Turi atsistovėti.
Paskui reikia nupilti vandenį į balėją [skalbtuvę, puskubilį], o nuosėdas nuo pelenų
išpildavom į daržą – tai geras trąšas. Į balėją su skaidriu šarmu nakčiai pamerkdavau
skalbinius. Visus riebalus nuimdavo. O ryte skalbinius ištrindavau ant medinės tarkos.
Ją pagamindavo šeimos vyrai. Galima buvo ją ir turguje nupirkti. Vėliau atsirado ir
metalinės tarkos. Skalaudavo vieni ežere, upėje, prūde [kūdroje], o kas gyveno toliau nuo
tokių vandenų, tai skalaudavo sodželkoje. Tai iškasta duobė, į kurią prisirenka vandens.
Sodželka turėjo būti prie kiekvieno namo, nes ir gaisrų būdavo. Kitur mūsų valsčiuje ją
kūdra vadino. Štai tokie buvo mūsų patogumai. O gyvenom, mylėjom, vaikus auginom ir
buvom laimingi, nors ir bėdų pakakdavo. O koks malonumas būdavo pažvelgti į žydinčių
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Žiemą Šetekšnos upės
eketėje velėja rūbus.
Pirma iš kairės
Barbora Pankevičienė

linų lauką. Pasakiškai gražu, ramu ir tą akimirką užmiršti, koks tai sunkus darbas –
išauginti, derlių nuimti, apdoroti, paruošti verpalus. Žiemą verpdavom. Vyrai skubino
žmonas, dukras, marčias suverpti iki kovo 4 dienos, iki Šv. Kazimiero, nes vėliau pasimato
vieversėlis ir gali priteršti ant kuodelio. Po Kaziuko linksmybių šviesiausiam kambaryje
pastatydavom ir priderindavom stakles ir ausdavom kovą, balandį ir pusę gegužės. O
paskui vėl lauko darbai. Saulėtomis dienomis moterys atbalindavo drobes. Jas drėgnas
ištiesdavo ant žolės, o kai išdžiūdavo, apversdavo į kitą pusę. Paskui vėl pamirkydavo ir
vėl ant saulės – ir taip 3–4 kartus. O tie, kurie gyveno prie Dviragio ežero, mėgdavo
atbalinti drobes ištiesdami jas ryte ant rasos. Stebuklinga lino prigimtis – kuo daugiau
nešioji, tuo minkštesnis darosi audinys ir baltesnis. Sunešioti marškiniai būdavo tokie
švelnūs. Todėl moterys juos išskalbdavo, išlygindavo ir padėdavo į skrynią. Kai gimdavo
kūdikis savo šeimoje ar pas gimines, tai juos panaudodavo vystyklams.“
Mėlynas akmenukas buvo gerai žinomas visoms apylinkės moterims, nes
be jo muilo nepagaminsi. Šio akmenuko į kaimus atnešdavo pavieniai prekeiviai.
Bronė Bražiūnienė, gimusi 1914 m., gerai prisimena, kaip Kalvių kaime gamino
muilą. Tam naudodavo kritusius gyvulius. Reikėjo virti keturias valandas mėsą
ir kaulus su mėlynu akmeniu, kurio dėdavo iš akies. Jis viską sugrauždavo. Sustingusią masę supjaustydavo gabalais. Tokį muilą naudojo drabužiams ir kūnui.
Padarydavo ir vien iš mėsos. O kai jos nebūdavo, tai ir lašinio gabalas tiko.
Davainiškio ir kitų dingusių kaimų senolės dabar gyvena kituose apylinkės
kaimuose, kur skalbimo priemonių gaminimas buvo toks pat. Jų jaunystės laikais
tualetinis muilas buvo labai brangus ir mažai kam prieinamas. Todėl moterys pačios išmoko jį pasigaminti iš vištienos be kauliukų. Mėlyno akmenuko dėdavo iš
akies, virė 3–4 valandas. Toks muilas buvo gražesnis, šviesesnis. O dar švelnesnį
muilą padarydavo iš suplakto kiaušinio su mėlynu akmenuku. Kai sustingdavo,
supjaustydavo gabaliukais. Tokį muilą naudojo veidui ir burnai prausti. Visus
šiuos receptus žinojo Duokiškio, Salų, Vaitkūnų, Urlių ir kitų kaimų gyventojai
visame valsčiuje.
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Kamajų valsčiaus kapinės
Rita Garškaitė

Dauguma šiaurės rytų Lietuvos katalikų kapinių buvo įkurtos per valakų
reformą susiformavus kaimams. Nekatalikų kapinės įsteigtos atsiradus kitoms
religinėms bendruomenėms. Kaimo kapinės dažniausiai įrengtos kaimo pakraštyje
ar toliau nuo kaimo, pakilesnėje vietoje ar kalvoje, prie vieškelio ar kaimo kelio,
kartais pamiškėje ar miške. Jei kapinės yra ne miške, tai jos dažniausiai apaugusios medžiais, ypač būdingi beržai, klevai, alksniai, pušys, drebulės, liepos.
Kamajÿ ir Duõkiškio senosios kapinės yra prie bažnyčių. 1830 metų parapinės
Kamajų bažnyčios vizitacijos akte nurodyta, kad kapinės yra prie bažnyčios, o
kitos kapinės yra už pusės varsto (~pusės kilometro). Šios kapinės neaptvertos,
jose yra du kryžiai.1 1850 metų vizitacijos akte rašoma:
„Parapijos kapinės yra Rokiškio grafystės žemėse už pusės varsto nuo bažnyčios, jose yra
keturi mediniai kryžiai. Aplinkui apkasta ir medžiais apsodinta. Labai netinka laidoti,
nes, iškasus duobę, karstą reikia leisti į vandenį, ir todėl parapijiečiai nekasa duobių.“2
Kapinėms būdingas jų teritorijos ženklinimas. Kaimų kapines dažniausiai
juosia akmeninės tvoros. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje tveriant tvoras dideli
akmenys būdavo sulipdyti kalkėmis, tačiau per ilgą laiką jos ištrupėjo, tvoros suiro
(Čižÿ, Krýlių, Gave¤kių kaimų kapinės). Tarpukario metais tvertų tvorų skaldyti
akmenys sulipdyti cemento skiediniu. Akmenų tarpai užpildyti skaldytais akmenėliais. Šių kapinių tvorų viršus betonuotas, jų šlaitas nuleistas į vidaus arba išorės
pusę (Va»lių, Verksnioniÿ, Salÿ, Kamajų kapinės). Kitos kapinės aptvertos vielos
tvoromis (Kamajºlių kapinės), metaliniais virbais (Duokiškio, Kãlvių, Juodoniÿ
kapinės), o Lapiìnių kaimo kapinių tvora yra medinė. Kai kurias kapines juosia
įvairios tvoros: Neviìrių kapinių senosios dalies tvora akmeninė, o naujosios dalies – vielos tinklo. Baigiančias išnykti Mikni¿nų kaimo kapines juosia žolėmis
apaugęs negilus griovelis ir alyvų krūmai.
Kapinių tvorų varčios yra sumūrytos iš akmenų (Gaveikių, Krylių ir kt.
kapinės), kitos – iš plytų (Salų kapinės). Kai kur varčios viršuje sujungtos lenkta
arba smaila arka (Gaveikių, Salų, Minči¿nų, Krylių, Petrõšiškio, Neviìrių, Savíčiškio
kapinės). Mūrinė Petrošiškio ir akmeninė Krylių kapinių arkos baigiasi bokšteliais
su nišomis statulėlėms, bokštelių viršūnėse – kalti geležiniai kryžiai. Kitų kapinių
ne tik arkos, bet ir varčios baigiasi bokšteliais su nišomis (Salų kapinių tik arkos
bokštelis yra su niša). Minčiūnų ir Savičiškio kapinių vartai yra mediniai, dvivėriai, kitur – metaliniai. Salų ir Krylių – metaliniai, vienvėriai. Minčiūnų, Nevierių,
Petrošiškio kapinių vartai neseniai restauruoti.
Minčiūnų kaimo kapinėse yra koplyčia. Įėjus pro neseniai statytus dvivėrius
medinius vartus, virš kurių yra arka su trimis bokšteliais, jų šoninėse nišose – angelų, o centrinėje – Kristaus (iš kapinių
1
Bažnyčių vizitacijos aktai, Lietuvos valstybės istorijos
pusės centrinėje nišoje yra Marija, laiarchyvas (toliau – LVIA), f. 669, ap. 2, b. 241, l. 589.
kanti Kristų ant kelių) statulėlės, takas 2 Ten pat, b. 268, l. 22–27.
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Kaimų ir miestelių
kapinių vartai:
1 – Minčiūnų k.,
2 – Nevierių k.,
3 – Salų mstl.
Aut nuotr. 2005 m.

1

2

3
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Kaimų ir miestelių
kapinių vartai:
4 – Gaveikių k.,
5 – Savičiškio k.,
6 – Petrošiškio k.
Aut nuotr. 2005 m.

4

5

6
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Kaimų ir miestelių
kapinių vartai:
7 – Krylių k.,
8 – Varlių k.,
9 – Kamajų mstl.
Aut nuotr. 2005 m.

7

8

9
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1

2
Minčiūnų k. kapinių koplyčia: 1 – bendras
vaizdas, 2 – koplyčios altorėlis, 3 – metalinis
kryžius virš koplyčios bokštelio. Aut. nuotr.
2005 m.

3
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Poeto Antano Strazdo kapas Kamajų mstl. kapinėse. Aut. nuotr. 2005 m.

veda link neseniai restauruotos koplyčios (3×2,94 m). Koplyčios sienos akmeninės,
stogas baigiasi bokšteliu su niša, kurioje yra Kristaus statulėlė, virš bokštelio –
kaltas geležinis, augaliniais ornamentais gausiai puoštas kryžius. Medinės durys
nerakinamos. Viduje centrinėje sienoje prieš duris yra altorėlis, nišoje – medinis
kryžius, prie šoninių sienų – mediniai suolai.
Ne visose tyrinėtose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių paminklų. Su nurodytais metais (dažniausiai jie būna iškalti akmens postamente)
jų rasta per 30. Seniausias 1828 metų – Radžioniÿ kapinėse. Tai neveikiančios,
baigiančios išnykti miško pakraštyje esančios kapinės. Tvoros nėra. Kapinėse yra
du antkapiniai paminklai. Vienas iš jų – 156 cm aukščio akmens postamentas,
kuriame iškalta data 1828, ir pricementuotas 57 cm aukščio kitokio atspalvio
akmens kryžius, priskirtinas XX a.
Vienas iš seniausių paminklų yra Kamajų kapinėse prie poeto kunigo Antano Strazdo kapo – ant tašyto akmens postamento pritvirtintas geležinis kryžius.
Akmenyje lenkų kalba iškalta: Autor piesni / Pulkim unt kialiu / K. A. Drozdowski /
umarl / w 1833 r.
XIX a. – XX a. vidurio antkapiniai paminklai pagal medžiagą, iš kurios jie
pagaminti, yra mediniai, akmeniniai, mūriniai, geležiniai, betoniniai ir kalkiniai.
Mediniai paminklai yra archajinės tradicijos išraiška. Medis yra sakrali
medžiaga. Iki XIX a. pabaigos daugiausia paminklų buvo mediniai. Medinis kryžius buvo statomas kaip bendrasis kapinių kryžius ir kaip antkapinis paminklas.
Tačiau dėl medžiagos, iš kurios jie pagaminti, nepatvarumo tyrinėtose kapinėse
šio laikotarpio medinių kryžių rasti tik keli. Čižų kapinėse yra nuvirtęs 7 metrų
aukščio kryžius, o panašus kryžius yra pakrypęs. Mikniūnų kapinėse yra nuvirtęs
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Užrašas lenkų kalba ant poeto A. Strazdo

Medinis kryžius Čižų k. kapinėse. Aut. nuotr.

antkapinio paminklo. Aut. nuotr. 2005 m.

2005 m.

5,6 metro aukščio kryžius ir trijų medinių kryžių liekanos. Nuo XX a. vidurio
mediniai paminklai – stogastulpiai, koplytstulpiai ir kryžiai tampa vėl populiarūs
miestelių kapinėse.
XIX a. antrosios pusės antkapiniams paminklams naudoti išraiškingesnių
formų lauko rieduliai arba akmentašių suformuotos netaisyklingo stačiakampio
formos akmens plokštės, prie kurių varžtais pritvirtinti geležiniai kalvių darbo
kryžiai. Kartais akmenyje yra iškalti metai, o rečiau – pavardės. Neveikiančiose ir
baigiančiose išnykti Skeiriÿ kaimo kapinėse iš dviejų rastų antkapinių paminklų,
kurie abu yra XIX a., vienas iš jų – 135 cm aukščio (94 cm apačios ir 32 cm
viršaus plotis) lauko riedulys, o prie jo kalvio darbo varžtu pritvirtintas 95 cm
aukščio kaltas kryžius. Į kryžmų susikirtimą įkomponuotos stilizuotos medžio
šakelės. Akmenyje iškalta: 1885 / JOKU / BAS (...) / (...)/ – kelios raidės neįskaitomos. Lapienių kaimo kapinėse yra 1874 metų panašus 116 cm aukščio akmuo,
prie jo pritvirtintas 102 cm aukščio kaltas kryžius. Kalvių kapinėse antkapinis
paminklas – 129 cm aukščio riedulys ir kaltas 152 cm aukščio kryžius. Akmenyje
iškalta: Nikodem / Mickunas / Roku 1863/. Taigi lauko riedulių forma ir aukštis yra
įvairūs. Tokių antkapinių paminklų rasta Verksnionių, Petrošiškio ir kt. kapinėse.
Rytų Aukštaitijos kapinėse dažni monolitiniai akmeniniai stulpai (obeliskai),
kurie, manoma, atsirado kaip medinių stogastulpių tąsa, tiktai jų viršūnėse ne
stogeliai, o nedideli kalti, rečiau lieti geležiniai kryželiai. Kamajų valsčiaus kapinėse vyrauja labai aukšti (180–250 cm) obeliskai. Neveikiančiose Vaštakÿ kaimo
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kapinėse yra 223 cm aukščio obeliskas su 86 cm aukščio kaltu geležiniu
kryžiumi, o Salų kapinėse – 265 cm
obeliskas, kurio kaltas kryžius yra nukritęs. Kartais obeliskai yra tvirtinami
prie kito akmens: Kamajėlių kapinėse
1883 metų 171 cm obeliskas su 62 cm
kaltu kryžiumi pastatytas ant 57 cm
aukščio akmens, Minčiūnų kapinėse
1881 metų 171 cm obeliskas su 106 cm
kaltu kryžiumi pritvirtintas prie 35 cm
aukščio akmens. XX a. pradžios obeliskai yra žemesni – 80–120 cm.
Geležiniai kryžiai būna kalti
arba lieti. Kamajų valsčiaus kapinėse
daugiau yra XIX a. pabaigos – XX a.
pradžios kaltų geležinių kryžių.
Geležiniai antkapiniai kryžiai
pagal jų konstrukciją – vienastiebiai,
padaryti iš plokščių juostinių, keturkampių arba vamzdžio formos strypų,
arba daugiastiebiai – jų statmenoji ir

Lietuvos valsčiai

1

2
Antkapiniai paminklai-obeliskai Kamajų krašto miestelių ir kaimų kapinėse: 1 – Salų mstl. (265
cm aukščio), 2 – Kamajėlių k. Aut. nuotr. 2005 m.
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gulsčioji kryžmos sumontuotos iš dviejų
arba trijų tam tikru atstumu vienas nuo
kito nutolusių geležinių strypų. Abiejų
grupių kryžiai yra ažūriniai. Jie papuošti
įvairių formų ornamentais iš lankstytos ar
susuktos geležies. Ornamentai simetriškai
komponuojami iš abiejų – statmenosios
ir gulsčiosios – kryžmos pusių. Daugia
stiebiuose kryžiuose ornamentu užpildomi
tarpai tarp pagrindinę konstrukciją sudarančių strypų, kartais puošiamos ir išorinės dalys. Daugelis kryžių puošiami S ir
C formos ornamentais. Kai kurių kryžių
centrinė dalis būna papuošta lankstytos
geležies spinduliais. Kamajų krašto kapinėse dažnesni yra augalinės ornamentikos
Antkapiniai paminklai-obeliskai Kamajų krašto
miestelių ir kaimų kapinėse: 3 – Minčiūnų k.,
4–5 – Kalvių k. Aut. nuotr. 2005 m.
3

4

5
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1

2

3

4
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Lieti metaliniai antkapiniai kryžiai Kamajų krašto miestelių kapinėse: 1 – Duokiškio mstl.,
2–3 – Salų mstl., 4 – Kamajų mstl. Aut. nuotr. 2005 m.
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1

2
Kalti metaliniai antkapiniai kryžiai
Kamajų krašto miestelių ir kaimų kapinėse:
1 – Kalvių k., 2 – Lapienių k.,
3 – Petrošiškio k. Aut. nuotr. 2005 m.

3
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5
Kalti metaliniai antkapiniai kryžiai
Kamajų krašto miestelių ir kaimų kapinėse:

4–5 – Salų mstl., 6 – Kamajų mstl.
Aut. nuotr. 2005 m.

6
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8
Kalti metaliniai antkapiniai kryžiai Kamajų krašto miestelių
ir kaimų kapinėse: 7–8 – Kamajėlių k., 9 – Duokiškio
mstl. Aut. nuotr. 2005 m.
7

9
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11
Kalti metaliniai antkapiniai kryžiai
Kamajų krašto miestelių ir kaimų kapinėse:

10–12 – Nevierių k. Aut. nuotr.
2005 m.

12
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1

2

3

Medį su nulaužtomis šakomis simbolizuojantys paminklai Kamajų krašto miestelių ir kaimų
kapinėse: 1 – Lapienų k., 2–3 – Kamajų mstl. XX a. pr. Aut. nuotr. 2005 m.
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„Amerikono“ Juozo Jankaus laidojimo rūsys Kamajų mstl. kapinėse. Užrašas: JUOZAS
JANKUS/ PRAVAŽIAVAU NUO MISISIPĖS IKI/ OBĖS IR AMŽINĄ RAMYBĘ SURADAU
ČIA –/ MYLIMIAUSIAME TĖVYNĖS KAMPELYJE. Aut. nuotr. 2005 m.

kryžiai, kai kryžmą ir perkryžas puošia stilizuotos medžių šakelės. Taraµdžių
kapinių du kalti kryžiai yra Č. Kontrimo knygoje „Lietuvos geležiniai kryžiai“.3
Užrašų ant senųjų paminklų išlikę nedaug. Akmenyje dažniausiai būna
iškalti metai. Daugiau senųjų tekstų yra lietuose kryžiuose, juose nurodomi vardas, pavardė, mirties metai. Lietų kryžių tekstuose dažniau vartota lenkų kalba.
Čižų kapinėse ant lieto ketaus kryžiaus yra lentelė su užrašu: MAGDALENA /
SZYMKUNIENIE / ISZ / JAKUBANIU / SU SUNUM / KUNIGU JOZAPU
SZYMKUNU / PRIESZAM SAWA / AMZINU ATILSI DUOK JEMS / WIESZPATIE
OSZWIESIBE / AMZINA TEGULJAS APSZWIECZA / 1891 M. 1 LAPKRICZA/.
Verksnionių kapinėse ant akmens postamento (antkapinis paminklas – 122 cm
lietas ketaus kryžius ir 63 cm aukščio akmens postamentas) iškaltas prašymas:
PRASZA / DAMIHIKAS / KAUSZAKIS / SUKALBET / SWEIKA MARJA/.
Panašus prašymas išlietas kitoje ketaus kryžiaus, esančio Kamajų bažnyčios šventoriuje, pusėje: S.P. / DOMICELA / KLEBONIENE /† 29 DECEMBRA / 1890 M.
PRASZA / SWEJKA MARYA/.
Kapai (iki XX a. vidurio) yra kelių tipų: 1) žolėmis apaugę nykstantys
kauburėliai; 2) neprižiūrimi kapai, apjuosti įvairių formų apie 25–30 cm aukščio
atvirais betono rentiniais; 3) prižiūrimi, apsodinti gėlėmis kapai, kurių šonai sutvirtinti samanų ar velėnos juostomis;
4) prižiūrimi kapai, apjuosti įvairių 3
Kontrimas Č. Lietuvos geležiniai kryžiai, Vilnius,
formų apie 25–30 cm aukščio atvirais
1991, p. 165.
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betono rentiniais; 5) kapai, kurių viršūs
uždengti betono ar akmens plokšte.
Petrošiškių kapinėse rastas kapas, apjuostas mediniu rentiniu.
Kapai išsidėstę eilėmis, tarp jų
yra takeliai. Daugumai kapų išnykus,
ypač neveikiančiose kapinėse (Kamajų
seniūnijoje yra 45 neveikiančios kapinės), jų išsidėstymo simetriškumas
suiro. Paminklai statomi galvūgalyje.
Viename kape gali būti palaidoti vieno
ar kelių žmonių, susijusių giminystės
ryšiais, palaikai. Šeimos kapus dažnai
juosia metalinės, betoninės ar akmeninės tvorelės. Antkapinis paminklas gali
būti vienas keliems kapams arba kiekvienam kapui atskiras. Dabartiniuose
antkapiniuose paminkluose, ypač ženklinančiuose šeimos kapavietę, pateikiama glausta informacija: vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai. Juodonių kapinėse yra paminklas, kurį 1943
metais pastatė Duokiškio visuomenė: Paminklas iš tremties negrįžusiems Juozui
A. †† A. / 1941 M. BIRŽELIO MĖN. ir Onai Černiams. Kamajų mstl. kapinės prie
23–24 D. / JUOZO JURGELIONIO IR bažnyčios. Aut nuotr. 2005 m.
KAZIO / BRAŽIŪNO IŠ KOVOS LAUKŲ / SURINKTI KŪNAI.
XX a. antrosios pusės antkapiniams paminklams būdingi įvairūs tekstai,
kuriuose prašoma Dievo užtarimo ar išreiškiamas liūdesys dėl artimojo netekimo ir pan. Ant Petrošiškio kapinių mažo cementinio paminklo užrašas kviečia:
PRAEIVI SUSTOK IR / PAGALVOK KOKS / KELIAS VEDA / Į AMŽINYBĘ/.
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Mediniai kryždirbystės paminklai
Kamajų apylinkėse
Skaidrė Urbonienė

Buvusio Kamajÿ valsčiaus (ir dabartinės seniūnijos) kryždirbystės tradicijos kol kas nebuvo tyrinėtos. Tačiau Rõkiškio rajono, kuriam priklauso Kamajÿ
apylinkės, kryždirbystės paminklai buvo aptarti keliuose straipsniuose. Vladas
Gasiūnas aptarė Rokiškio rajono senuosius medinius kryžius1, Skaidrė Urbonienė
nagrinėjo Rokiškio rajono Júodupės seniūnijos (buvusio valsčiaus) kryždirbystės
tradicijas.2 Ilona Burinskaitė, aptardama Aukštaitíjos mažąją architektūrą, palietė ir
Rokiškio rajono paminklus.3 Platesnio regiono – šiaurės rytų Aukštaitijos ir lokalių
šio regiono teritorijų mediniai ir metaliniai kryždirbystės objektai jau yra sulaukę
daugiau dėmesio. Vienas pirmųjų, atkreipiantis dėmesį į šiaurės rytų Lietuvos
memorialinius paminklus ir jų raidą, buvo trumpas Laimos Laučkaitės straipsnelis.4 Jolanta Zabulytė yra aptarusi Anykščiÿ rajono metalinių kryžių menines
ypatybes bei šio rajono Trošk¿nų seniūnijos kryždirbystės tradicijas.5 Dviejų Utenõs
rajono seniūnijų kryždirbystės tradicijas nagrinėjo J. Zabulytė6 ir Alė Počiulpaitė.7
Kùpiškio krašto medinių memorialinių paminklų statymo priežastis ir papročius
XX a. II pusėje–XXI a. yra aptarusi Aušra Jonušytė.8
Šiame straipsnyje remiamasi 2005 m. Versmės leidyklos surengtos ekspedicijos
metu atliktais lauko tyrimais, taip pat Rokiškio krašto muziejaus (toliau – RKM),
Lietuvos nacionalinio muziejaus (toliau – LNM), Lietuvos istorijos institu- 1 Gasiūnas V. Senieji Rokiškio krašto mediniai
kryžiai, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, Vilnius,
to bibliotekos rankraštyno Etnografijos
2005, t. 7, p. 104–113.
fondo (toliau – LII EF) ikonografine me- 2 Urbonienė S. Kryždirbystė Juodupės valsčiuje,
Juodupė. Onuškis, sud. J. Šedys, V. Mačiekus,
džiaga. Tyrimui panaudoti ir skelbti šio
E. Korzonaitė, Vilnius, 2012, d. 2, p. 1323–1332.
krašto memorialinių paminklų piešiniai 3 Burinskaitė I. Mažoji sakralinė architektūra, Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra, Vilnius,
bei fotografijos įvairiuose leidiniuose.
2008, p. 76–81.
Be to, kaip šaltiniu naudotasi krašto- 4 Laučkaitė L. Apie Šiaurės rytų Lietuvos memorialinių paminklų raidą XIX–XX a., Mokslinės
tyrininkų skelbtais straipsniais apie šio
konferencijos „Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai –
krašto dievdirbius ir kryždirbius, taip
tautodailės tradicija ir Lietuvos šiuolaikinė meninė
pat publikuotais Rokiškio krašto muziekultūra“ pranešimų tezės, Vilnius, 1988, p. 3–5.
5
Z a b u l y t ė J . Anykščių rajono XIX a. pab.–XX
jaus skulptūros ir paminklų geležinių
a. I pusės kaltiniai kryžiai Aukštaitijos paminklų
viršūnių rinkinių katalogais.
kontekste, Lietuvos kalviškoji kryždirbystė, sud. J.
Zabulytė, Utena, 2012, p. 70–88; Zabulytė J.
Straipsnio tikslas – apibūdinTroškūnų seniūnijos kryždirbystės tradicija, Tauti Kamajų krašto tradicinių kryždirtodailės metraštis, 2011, nr. 21, p. 50–56.
bystės paminklų ypatybes. Kadangi 6 Z a b u l y t ė J . Užpalių kryždirbystės paminklai,
Lietuvos lokaliniai tyrimai, Prieiga: http://www.llt.
Kamajų apylinkės, esančios Rokiškio
lt/pdf/uzpaliai/uzpaliai-1_etno-2011.pdf [skelbiama
rajono pakraštyje ir besiribojančios su
nuo 2011 10 26].
7
P o č i u l p a i t ė A . Tauragnų kryžiai, Tauragnai,
Kùpiškio, Anykščių, Utenos rajonais,
sud. V . M a č i e k u s , P . K r i k š č i ū n a s , Vilnius,
plyti šiaurrytinėje Aukštaitijos daly2005, p. 786–807.
je, todėl straipsnyje buvusio Kama- 8 Jonušytė A. Kupiškio krašto mažoji sakralinė
architektūra, Kupiškis, 2005, nr. 3, p. 87–91, 93;
jų valsčiaus ir dabartinės seniūnijos
Jonušytė A. Kupiškio krašto mediniai paminklai,
kryždirbystės paminklai bus aptariami
Liaudies kultūra, 2006, nr. 5, p. 54–63.
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platesniame šiaurės rytų Aukštaitijos
kontekste. Tyrimo metodai – aprašomasis, ikonografinis, lyginamasis. Straipsnio objektas – mediniai kryždirbystės
paminklai. Surinkta ikonografinė ir lauko tyrimų medžiaga lėmė ir objekto
chronologiją – tiriami mediniai memorialiniai paminklai, užfiksuoti Kamajų
apylinkėse nuo XIX a. antrosios pusės
iki šių dienų.
Ekspedicijos metu išlikusių senųjų paminklų rasta vos keli. Mažai
aptikta ir naujai statytų paminklų. Tačiau šio krašto ir regiono paminklų
rasta užfiksuotų senesniuose šaltiniuose – XIX–XX a. pradžios spaudoje. Tai
vertingas šaltinis, padedantis apibūdinti
dar XIX a. antrosios pusės memorialinių
paminklų ypatybes Kamajų apylinkėse.
Be to, informatyvus šaltinis straipsniui buvo ir sovietmečiu etnografų bei
muziejininkų nufotografuoti sakraliniai
memorialiniai paminklai bei jų aprašai.
Seniausi vaizdiniai šaltiniai – tai
šiaurės rytų Aukštaitijos kryžių ir sto- 1 pav. Kryžius Taraµdžių k. A. Vyšniauskaitės
gastulpių piešiniai, kuriuos paskelbė nuotr. 1960 m. LII EF
dailininkai Alfredas Römeris9 ir Pranciškus Kšivda-Polkovskis10, etnografas Mykolas Brenšteinas.11 Kšivda-Polkovskis
1908 m. keliavo po Rokiškio ir Ukmergºs pavietus ir piešė kryžius, koplytstulpius, stogastulpius. Jo piešti paminklai siekia XIX a. vidurį – antrąją pusę. Dalis
Kšivdos-Polkovskio piešinių buvo publikuoti 1909 m. leidinyje Krzyże na Litwie. Iš
26-ių šiame leidinyje publikuotų piešinių net 10-yje yra užfiksuoti Kamajų valsčiaus paminklai. Iš jų keletas datuoti 1840–1860 m. 1867 m. M. Brenšteinas prie
trumpo savo straipsnelio žurnale Świat (1908 m.) pateikė Kúosių kaime (Kamajų
par.) stovėjusio koplytstulpio nuotrauką. Taip pat vienus seniausių Kamajų apylinkių kryžius, statytus 1887, 1889 m., galime pamatyti dailininko Adomo Varno
sukauptame fotografijų rinkinyje. Tačiau dar ir sovietmečiu muziejininkams, kraštotyrininkams pavyko užfiksuoti XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje statytų paminklų.
Ikonografinė medžiaga liudija,
kad XIX a. II pusės–XX a. laikotarpiu 9 Römer A. Ubiory włościan i krzyże na Żmudzi,
Kamajų apylinkėse žmonės daugiausia 10 Tygodnik Illustrowany, 1860, nr. 40, s. 364.
Polkowski Krzywda F. Krzyże na Litwie, Kraków,
statė kryžius. Vyravo puošnūs loty1909.
niško tipo kryžiai, kurių pagrindinis 11 Brensztejn M. Krzyźe i kapliczki Żmudzkie. Materyały do sztuki ludowej na Litwie, Kraków, 1906, il.
akcentas – stambi altorėlio formos ko39–40, 69–70; Brensztejn M. Krzyźe litewskie,
Świat, 1908, t. 5, nr. 8, s. 7.
plytėlė kryžmos centre, suformuojama
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iš abiejų pusių (1 pav.). Ypač išsiskiria
plastiškai modeliuoti altorėlių karnizai
ir baldakimo formos stogeliai, kuriuos
vainikuoja medinis kryželis ar saulės
formos viršūnėlė, simbolizuojanti monstranciją. Ant altorėlio šonuose esančių
kolonėlių viršaus paprastai dar pritvirtinamos adoruojančios ant stogelio
iškeltą monstranciją angelų su žvakėmis
figūrėlės. Koplytėlės-altorėlio karnizas
irgi puošiamas pjaustiniais – dažniausiai augalinių motyvų ažūriniais arba
lambrekeno pavidalo drožta draperija.
Altorėlių vidus papildytas gausiais augaliniais drožiniais, kurie beveik paslepia Nukryžiuotojo skulptūrą. Puošniausių kryžių su altorėliais kryžmos
užbaigiamos trilapio forma, visų briaunų perimetru pritvirtinami drožiniai,
suteikiantys dar didesnį puošnumą
visam statiniui. Kai kurių kryžių stiebo apatinė dalis atribojama trikampiais
karnizėliais, po kuriais pritvirtinami
nedideli bareljefai (2 pav.). Tai vieni
seniausių kryžių šioje vietovėje. Ypač
puošnūs, gausiai drožiniais dekoruoti 2 pav. Kryžius (1893 m.) Taraldžių k.
šio tipo kryžiai stovėjo Duõkiškyje, A. Vyšniauskaitės nuotr. 1960 m. LII EF
Taraµdžių, Salÿ, Vaitk¿nų kaimuose.
Antai Taraldžių kaime vienoje sodyboje toks gausiai puoštas kryžius buvo pastatytas 1893 m. (2 pav.) Panašus, statytas 1892 m., buvo Krýlių kaime12 ir Duokiškio
bažnyčios šventoriuje.13 Kelių fotografijų metrikose įrašyta, kad Taraldžių kaime
stovėjusį kryžių (1893 m.), kryžių prie Salų-Svėdasÿ kelio ir kryžių senosiose
Duokiškio kapinėse dirbo kryždirbys ir dievdirbys Karolis (Jonas) Dagys.14 Tokie
Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio
krašto muziejuje: katalogas, sud. M. Mieliauskienė ir D. Kiukienė, Vilnius, 2008, p. 140.
13
RKM 23532 (fotogr. 1967 m.).
14
Dėl Dagio vardo istoriografijoje pastebima
painiava. Rokiškio krašto muziejaus archyve
esanti ekspedicijų medžiaga ir negatyvų metrika
teigia, kad Dagio vardas Karolis. J. Petrulis
savo užrašytoje medžiagoje rašo – Jonas Dagys
(Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų
knygų ir rankraščių skyrius (toliau – LNMMB
RKR), f. 127, b. 16, l. 21–23). Antai tekste
minimo 1893 m. statyto kryžiaus Taraldžių
kaime J. Petrulio 1960 m. nuotraukos (LNM
negatyvų inventorinė knyga šifru Eneg 21603
12

(toliau – LNM Eneg) metrikoje teigiama, kad tai
Jono Dagio darbas. Tačiau to paties kryžiaus
nuotraukos, saugomos RKM, metrikoje įrašytas
Karolio Dagio vardas (RKM 23541, fot. 1967 m.).
Rokiškio krašto muziejuje esančių keleto Dagio
skulptūrų metrikose meistro vardas nurodomas
Karolis. J. Petrulis, 1960–1962 m. nufotografavęs
Salų k. kapinių vartuose buvusias skulptūras, rašo,
kad tai Jono Dagio kūriniai (LNM Eneg 21740,
21742–21743, 22082, 22352). Tiek Karoliui, tiek ir
Jonui Dagiui priskiriamos skulptūros stilistiškai
labai panašios, todėl manytina jas esant vieno (o ne
dviejų) meistrų darbo. Be to, palyginus biografijas
pastebėta daug sutapimų, tad drįsčiau teigti, kad
Jonas Dagys ir Karolis Dagys – tai vienas asmuo.
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kryžiai jau XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje buvo užfiksuoti ir kitose Rokiškio,
Kupiškio, Zarasÿ krašto vietovėse.
Nemažai buvo statoma ir tokio pat kryžiaus su altorėliu tipo, tik mažiau
dekoruotų kryžių, kurių kryžmų galai užbaigiami ne tik trilapio, bet nupjaunami
trikampio forma arba suapvalinami, o kryžių briaunos nepuošiamos pridėtiniais
drožiniais. Tokie kryžiai XX a. pradžioje–XX a. viduryje stovėjo Vaitkūnų kaimo
kapinėse15, Mikni¿nų kaimo laukuose16, Kamajų kapinėse17, Salų ir Taraldžių kaimų
kapinėse18, Kurkliìčių kaime19. 1950, 1957 m. darytose fotografijose matyti, kad
šio tipo kryžių stiebas ir kryžmos buvo puošiamos polichromija geometriniais
ar augaliniais motyvais (3 pav.). Matyt, dėl mažiau naudojamų drožtinių dekoro
elementų, buvo pasitelkiama tapybinė puošyba. 1937 m. statyto kryžiaus Kurkliečių kaime ir kryžiaus Mikniūnų kaimo laukuose autoriumi įvardijamas Čepėnas.20
Beje, Čepėno darytas kryžius vienoje Kurkliečių kaimo sodyboje tebestovėjo ir
ekspedicijos metu (4 pav.). Čepėnas (jaun.) dirbo kryžius su altoriaus pavidalo
koplytėle kryžmoje, tik jo kryžiai žymiai mažiau puošti nei Dagio kryžiai – jo
kryžių kryžmų ir stiebo briaunos nepuošiamos pridėtiniais drožiniais, yra lygios,
kryžmų galai užbaigiami trilapiais ar apvalinami, nupjaunami trikampiu. Altorėliokoplytėlės stogelis, kaip ir Dagio kryžiuose, yra baldakimo formos su monstrancija, kurią adoruoja angelai su žvakėmis. Tačiau ir altorėlio vidus, ir pagrindo
karnizas puošti žymiai saikingiau. Čepėno kryžių bruožas – altorėlio pagrindas
yra laiptuoto karnizo formos. Be to, kaip pasakojo viena Kãlvių kaimo gyventoja,
Čepėno kryžiai buvo dažyti ir jų apylinkėse buvo ne vienas.21 Tad pagal altorėlio
pagrindą ir polichromiją Čepėnui galima priskirti ir minėtus kryžius Kamajų22
(3 pav.) ir Salų23 kapinėse. Panašių kryžių buvo fiksuota gretimose Rokiškio rajono
apylinkėse, taip pat Anykščių, Zarasų rajonuose.
Statyti dar ir kito tipo kryžiai, tačiau jie jau buvo ne tokie puošnūs. Tai
kryžiai, puošti profiliuotais arba ažūriškai išpjaustytais skydeliais apatiniuose kryžmų

Matyt, dėl pateikėjų atmintyje išsitrynusių tikslių
vardų buvo užrašyti skirtingi to paties dievdirbio-kryždirbio vardai. Plačiau apie Joną Dagį ir/
ar Karolį Dagį žr.: Petrulis J. Kraštotyrininkų
„prikeltas“, Kraštotyra, Vilnius, 1964, p. 202–205;
Petrulis J. Senieji liaudies menininkai, Mokslas
ir gyvenimas, 1965, nr. 10, p. 33; Petrulis J.,
Žemaitytė Z. Žaismingųjų saulučių kūrėjai,
Kultūros barai, 1966, nr. 7, p. 33–35; Kupiškėnų
enciklopedija, Vilnius, 2006, t. 1, p. 298; Senoji
sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto
muziejuje, p. 9–10.
15
Polkowski-Krzywda F. Krzyże na Litwie, il. 24.
16
Kamajų A. Strazdo gimnazijos Duokiškio skyriaus
muziejus (toliau – Duokiškio muziejus), segtuvas
„K. Paunksnis“, l. 41.
17
LNM Eneg 25167 (fotogr. S . P a u l a u s k a s
1964 m.), 27172 (fotogr. K. Driskius 1979 m.);
Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio
krašto muziejuje, p. 126.
18
LII EF 11529 (fotogr. V. Gobis 1960 m.), 12304
(fotogr. V . G o b i s 1960 m.), 52478 (fotogr.

R. Merkienė 1968 m.); RKM 31055 (fotogr. A. Žuk
lys 1987 m.); Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra
Rokiškio krašto muziejuje, p. 66.
19
RKM 33085 (fotogr. A. Žuklys 1988 m.).
20
Kryždirbiai Čepėnai kilę iš Pùnkiškių kaimo (dabar
Kupiškio r.); tai tėvas ir sūnus, abu – Juozapai.
Manytina, kad sovietmečiu fiksuoti paminklai, priskiriami Čepėnui, yra jaunesniojo Juozapo Čepėno
(1871–1955) kūriniai. Plačiau apie Čepėnus žr.:
Medeinis J. [Petrulis J.] Liaudies menininkai,
Žemaičių žemė, 1942, nr. 49; Kupiškėnų enciklopedija,
p. 270; U r b o n i e n ė S . Dievdirbiai. Aukštaitija,
Liaudies kultūra, 1999, nr. 5, p. 44–52.
21
Pasakojo Teofilė Tumienė, gim. 1931 m., gyv. Kalviuose (kilusi iš Taraldžių k.). Užrašė S. Urbonienė
2005 m. Autorės archyvas.
22
Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio
krašto muziejuje, p. 126; LNM Eneg 25167 (fotogr.
S. Paulauskas 1964 m.), 27172 (fotogr. K. Driskius 1979 m.).
23
Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto
muziejuje, p. 66; RKM 13602 (fotogr. K. Dabriaga
1950 m.).
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3 pav. Kryžius Kamajų kapinėse. J. Kudirkos

4 pav. Kryžius (1937 m.) Kurkliečių k.

nuotr. 1972 m. LII EF

Gražinos Matukienės nuotr. 2004 m. Privati
nuosavybė

tarpuose, o Nukryžiuotojo figūrėlę dengia paprastas ar kiek puošnesnis, baldakimą
primenantis stogelis, papuoštas medine monstrancija. Tokių kryžių kryžmų galai
nupjaunami trikampiu arba tiesiai ir prie jų prikalamos lentelės apsaugai nuo
atmosferos poveikio arba užbaigiamos trilapio forma. Tokie kryžiai taip pat buvo
vieni seniausių Kamajų apylinkėse, statyti dar XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje.
Tai 1887 m. pastatytas kryžius Juodoniÿ k. kapeliuose (5 pav.), 1903 m. meistro
Napalio Dulkės padirbti du kryžiai, stovėję Lapiìnių kaime (6–7 pav.). Nedatuoti
tokio tipo kryžiai stovėjo Vaitkūnų kaimo kapinėse24, senosiose Duokiškio kapinėse25,
Salų kapinėse.26 K. Paunksnis nupiešė kryžių, panašų į šio tipo kryžius, statytą
vėliausiai (1940 m.) Taraldžių kaimo kapinėse, tik šio kryžiaus Nukryžiuotojo
stogelis paremtas kolonėlėmis ir taip suformuota nedidukė koplytėlė (8 pav.).
Taip pat buvo statomi, nors ir ženkliai mažiau, kryžiai, kurių pagrindinį
puošybinį akcentą sudarė tarpkryžmiuose įkomponuoti spinduliai (dažniausiai tiesūs,
po tris kiekviename), sujungti puslankiais, Nukryžiuotasis pridengiamas nedideliu
lenktu stogeliu. Tokių kryžių kryžmų galai paprastai užbaigiami tekintu rutuliu.
Antai tokį kryžių, stovėjusį pakelėje netoli Naujåsodės kaimo, 1908 m. nupiešė
P. Kšivda-Polkovskis (9 pav.). Šio kryžiaus kryžmos užbaigiamos keliabriaune lentele
su rutuliu, kryžmas juosia nimbas, kurį sudaro trys puslankiu sujungti spinduliai,
o ant puslankio išorinės kraštinės dar pritvirtinta po 7 trumpus spinduliukus. Be
to, apatinę stiebo dalį puošia barelje24
Polkowski Krzywda F. Krzyże na Litwie, il. 3.
fu pjaustytas karnizas, po kuriuo taip 25 Duokiškio muziejus, segtuvas „K. Paunksnis“, l. 38.
pat bareljefu formuojama koplytėlė su 26 LNM Eneg 25670 (fotogr. S. Paulauskas 1964 m.).
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5 pav. Kryžius (1887 m.) Juodoniÿ k. kapinėse.

6 pav. Kryžius, dirbtas 1903 m. Napalio

Fotogr. 1925 m. (A. Varno fotografijų rinkinys).

Dulkės, buvusioje Rakūnų sodyboje

Privati nuosavybė

Lapiìnių k. Piešė K. Paunksnis 1967 m.
Kamajų A. Strazdo gimnazijos Duokiškio
skyriaus muziejus

7 pav. Kryžius, dirbtas 1903 m. Napalio
Dulkės, Butkų sodyboje Lapienių k. Piešė
K. Paunksnis 1968 m. Kamajų A. Strazdo
gimnazijos Duokiškio skyriaus muziejus
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8 pav. Kryžius Taraldžių k. kapinėse. Piešė

9 pav. Kryžius Naujåsodės k. Iš:

K. Paunksnis 1967 m. Kamajų A. Strazdo

Polkowski Krzywda F. „Krzyże na

gimnazijos Duokiškio skyriaus muziejus

Litwie“, Kraków, 1909, il. 25

4 figūromis iš visų pusių, kurias dengia dvišlaičiai stogeliai. Tokių kryžių, tik
be bareljefinės koplytėlės apačioje, taip pat ir tik su viršutiniuose tarpkryžmiuose
įtvirtintais spinduliais, nemažai užfiksuota XX a. 7-ajame 10-metyje: Taraldžių kaimo kapinėse27, Kurkliečių kaime28, Salų kaimo kapinėse.29 Gana puošnus kryžius
stovėjo Taraldžių k. kapinėse. Tai dviejų ką tik aptartų tipų jungtis – kryžmų
galai užbaigti lentelėmis su rutuliais, viršutiniuose tarpkryžmiuose įtvirtinti puslankiu sujungti trys spinduliai, apatiniuose tarpkryžmiuose – ažūriniai augalinių
motyvų skydeliai (10 pav.).
Pasitaiko ir vienas kitas visai paprastas, be papuošimų kryžius arba tik
su kryžmų galus užbaigiančia trilapio forma, kaip kad Ažùbalių kaime stovėjęs
kryžius.30
Atgimimo ir Nepriklausomybės
laikais statytų kryžių ekspedicijos metu 27 LII EF 31974 (fotogr. V. Milius 1968 m.), 12303
užfiksuota nedaug. Pastebimai daugiau 28 (fot. V. Gobis 1960 m.).
RKM 13850 (fotogr. XX a. 6-ajame 10-metyje).
jų buvo pastatyta Atgimimo pradžioje 29 LII EF 11532 (fotogr. V. Gobis 1960 m.).
ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomy- 30 RKM 22572 (fotogr. XX a. 9-ajame 10-metyje).
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bės metais. Išsiskiria kryžius, stovintis
Kamajuose, aikštelėje netoli bažnyčios
(11 pav.). Jį darė žymus tautodailininkas iš Utenõs Pranas Kaziūnas. Kaziūnas dirba Utenos kraštui būdingus
kryžius, kurių pirmtakai buvo žymaus
XIX a. vidurio–XX a. pradžios Utenos
krašto kryždirbio ir dievdirbio Antano
Deveikio sukurti kryžiai. Tai masyvus
kryžius, kurio stiebas kvadratinio skerspjūvio, karnizais suskaidytas į 3 tarpsnius, o kryžmų galai trilapio formos.
Stiebo ir kryžmų briaunos puoštos
kryžiukų, rombelių, pusapskritimių
motyvų drožiniais. Deveikio kryžiuose
abipus kryžmos centrą suformuojama
koplytėlė, tačiau Kamajų kryžiuje jos
nėra, tik koplytėlės pagrindą primenantis karnizas. Kryžmos centre – gana
nemaža Nukryžiuotojo skulptūra, nepridengta jokiu stogeliu. Deveikio dirbti
kryžiai būdingi tik daliai rytų Lietuvos,
Utenos rajonui. Rokiškio kraštui tokie 10 pav. Kryžius Taraldžių k. kapinėse.
kryžiai nebuvo būdingi. Kita vertus, K. Dabriagos nuotr. 1950 m. Iš: „Senoji
tai kryžius, atliepiantis labai artimo sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio
gretimo rajono kryžių tradicijas.
krašto muziejuje“, p. 81
Panašūs į Kaziūno dirbtą kryžių
yra ir du Duokiškyje stovintys kryžiai. Vieną jų, Parapijos kryžių, darė Rimantas
Gutaravičius (12 pav.). Jis pastatytas 1990 m., atsidėkojant Dievui už atgautą laisvę.
Tai irgi masyvus kryžius, kurio kryžmų galai trilapio formos, stiebas dviem karnizais suskaidytas į tris tarpsnius. Briaunos ir stiebo plokštumos puoštos geometriniu
ornamentu pjaustytomis lentelėmis. Skirtingai nei Kaziūno kryžiuje, Nukryžiuotojo
skulptūrėlę dengia didokas dvišlaitis stogelis, o kryžmų tarpuose įtvirtinti vingiuoti
spinduliai (po tris kiekviename). Panašus ir kitas kryžius (1991 m.), stovintis prie
Duokiškio bažnyčios šventoriaus (13 pav.). Jis lieknesnis ir puoštas kiek mažiau,
todėl jo siluete labiau išryškėja trilapiai kryžmų galai, dekoruoti kryželiais, bei
didelis dvišlaitis Nukryžiuotąjį dengiantis stogelis.
Kiek kitokios stilistikos, gausiai skulptūra puoštas kryžius stovi Salų bažnyčios šventoriuje (14 pav.). Jis statytas sovietmečio pabaigoje (1987 m.), minint
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Ta proga visoje Lietuvoje šventoriuose buvo
pastatyta nemažai kryžių. Salų kryžių darė panevėžietis kryždirbys Kazimieras
Nemanis (1923–2002), kurio darbai pasklidę po visą Lietuvą, ne tik Aukštaitiją.
Nemanio darbai panašios stilistikos, todėl juos nesunku atskirti. Salų šventoriuje
stovintis kryžius aukštas, dekoruotas augalinių motyvų drožiniais stiebo ir kryžmų
plokštumose ir pridėtinėmis lentelėmis šonuose bei augalinių motyvų spinduliais
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11 pav. Kryžius prie
Kamajų bažnyčios
šventoriaus. Aut.
P. Kaziūnas.
S. Urbonienės nuotr.
2005 m.

12 pav. Parapijos
kryžius (1990 m.)
Duokiškyje.
Aut. Rimantas
Gutaravičius.
S. Urbonienės nuotr.
2005 m.

tarpkryžmiuose. Nukryžiuotojo skulptūrėlę dengia dvišlaitis stogelis, kurio briaunos
puoštos ažūriškai išpjaustinėtomis lentutėmis. Pagrindinis Nemanio kryžių bruožas – stiebą skaidanti iš keturių pusių formuojama koplytėlė. Kiekvienoje pusėje
įstatyta po skulptūrėlę, pridengtą dvišlaičiu stogeliu, atkartojančiu kryžmoje įtvirtinto stogelio formą. Apatinėje stiebo dalyje taip pat keturiais dvišlaičiais stogeliais
formuojama koplytėlė, kurioje paprastai būna bareljefu išdrožtos šventųjų figūros.
Salų kryžiuje meistras padarė Marijos Maloningosios (su ryškiu Skausmingosios
siužeto akcentu – stambia, 7 kalavijais perverta širdimi), šv. Kazimiero, šv. Antano, Rūpintojėlio skulptūras.
Dar vienas puošnus kryžius, statytas 1990 m., stovi sodyboje Juodonių kaime.
Jis, kaip ir aukščiau aptartieji Kamajų ir Duokiškio kryžiai, gana masyvus, rombo
formos su gėlės žiedu viduje kryžmų galais, karnizo skaidomo į dvi dalis stiebo
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13 pav. Kryžius (1991 m.) prie Duokiškio

14 pav. Kryžius (1987 m.) Salų bažnyčios

bažnyčios šventoriaus. S. Urbonienės nuotr.

šventoriuje. Aut. K. Nemanis. S. Urbonienės

2005 m.

nuotr. 2005 m.

briaunos puoštos pjaustytomis geometriniais motyvais lentelėmis, o viršutinė stiebo
plokštuma ir kryžmų plokštumos dar papuoštos augaliniais motyvais pjaustinėtomis
lentelėmis. Kryžmų tarpuose įkomponuoti augalinių motyvų spindulių pluoštai,
kurių vidurinis užbaigtas kryželiu.31
Daug kuklesnis kryžius (1988 m.) ženklina buvusią Mateikių sodybą Kurkliečių
kaime, kurioje 1945 m. liepos 14 d. kautynėse su NKVD kariuomene ir vietiniais
stribais žuvo penki Vilko būrio partizanai ir buvo nužudyti aštuoni Kurkliečių
kaimo gyventojai. Kryžiaus autorius Povilas Mateikis.32 Tai lygių kryžmų kryžius,
jo kryžmos centre įkomponuota nedidelė atvira koplytėlė dvišlaičiu stogeliu su
Nukryžiuotojo figūrėle. Kryžmos ir stiebas padekoruoti išpjaustytu „eglutės“ motyvu,
o tarpkryžmiuose įtvirtinti trumpi metaliniai spinduliai, sujungti puslankiu. Dar
vieną sodybos kryžių radome Tråkinės kaime. 1993 m. jį pasistatė Vita ir Gediminas Švežikai močiutės Bronės Dudonienės (Dalmotaitės) (1923–2004) iniciatyva.
Užrašas ant kryžiaus byloja, kad šis kryžius – tai padėka Dievui už gyvenimą.
Kryžius nelabai aukštas, gana lieknų proporcijų, apatinė stiebo dalis puošta įvijai
drožtomis briaunomis, o kryžmų tarpai – augalinių motyvų spinduliais. Kaip ir
kituose apylinkėje naujai statomuose kryžiuose, Nukryžiuotąjį dengia stambokas
dvišlaitis stogelis, po Nukryžiuotojo kojomis pritvirtinta lentelė su dedikacija.
Naujas kryžius (2000 m.) taip pat stovi Kamajų pakraštyje prie posūkio į
Duokiškį. Žmonės pasakoja, kad čia
31
RKM 35386 (fotogr. D. Zibolienė 1992 m.).
esanti pavojinga vieta – labai daug 32 http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Pamink
nelaimių įvykdavę. Todėl kamajiškiai
lai/Rokiskis_paminklai.htm [žiūrėta 2013 10 16].
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ir nusprendė šitoje sankryžoje atstatyti kryžių (kažkada čia jau stovėjęs kryžius). Tradiciškai taip būdavo
paženklinamos nesaugios vietos, perspėjami apie tai keliautojai ir kartu
siekiama atšventinti „blogą“ vietą. Tai
gana paprastas kryžius, kurio kryžmos
užbaigiamos trikampiu, plokštumos
padekoruotos eglutės motyvu. Tačiau
išsiskiria kryžmos centre įkomponuotas
šviesios spalvos metalinis apskritimas
su atsišakojančiais nuo jo susuktais
metaliniais spinduliais, puošiančiais
kryžmos tarpus.
Dar keli nauji kryžiai pastatyti kapinėse. Vienas jų stovi Kamajų
(15 pav.), kitas – Kalvių k. kapinėse. Abu
padarė Petras Barauskas (Kalvių kryžius
darytas 2000 m., Kamajų – 2001 m.). Šių
kryžių kryžmų galai apvalaus profilio
su viduje išraižyta šešialape segmentine
žvaigžde, kryžmų ir stiebo pakraščiai
puošti išrėžtais trikampėliais, kryžmų
tarpuose – po vieną stambų dvišakį
spindulį. Išskirtinis jų bruožas – stam- 15 pav. Kryžius (2001 m.) Kamajų kapinėse.
bios Nukryžiuotojo skulptūros kryžmų Aut. Petras Barauskas. S. Urbonienės nuotr.
centre. Abu kryžiai tradiciškai pastatyti 2005 m.
pažymint naująsias kapinių dalis.
Koplytstulpiai Kamajų krašte taip pat buvo statomi. Vyravo masyvūs statiniai,
kurių konstrukciją sudaro stambus apvalaus arba keturkampio skerspjūvio stiebas
viršuje su atvira koplytėle, suformuota iš keturių atramėlių, remiančių stogelį.
Stogeliai piramidės formos, rečiau – dvišlaičiai. Piramidiniai stogeliai užbaigiami
kryželiu. Tokioje atviroje koplytėlėje skulptūra matoma iš visų pusių, todėl jose
buvusios šventųjų statulėlės dažniausiai stambių formų, apvaliai modeliuotos.
Tokiuose koplytstulpiuose užfiksuotos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu, nešančio
kryžių Kristaus, šv. Florijono, šv. Roko skulptūros. Tačiau dažniausiai šio tipo
koplytstulpiuose, kaip ir kituose rytų Aukštaitijos regiono tokio tipo koplytstulpiuose, būdavo įkeliama Jėzaus krikšto skulptūrinė grupė, vaizduojanti šv. Joną
Krikštytoją, krikštijantį Jėzų, arba šv. Jono Nepomuko statula. Jėzaus krikšto grupė,
kaip ir šv. Jonas Nepomukas, tokiuose koplytstulpiuose komponuojama viena, be
kitų šventųjų draugijos. Dažnai tokie koplytstulpiai žmonių buvo vadinami tiesiog
Šventais Jonais. Koplytstulpiai su Jėzaus krikšto ar šv. Jono Nepomuko skulptūromis
visoje Lietuvoje buvo statomi prie tiltų, upių, upelių, vandeningų griovių, šlapių,
pažliugusių vietų, kur reikėjo perspėjimo ženklų apie tykančius pavojus ar dėkojant
Dievui už laimingai pasibaigusį atsitikimą. Šv. Jonas Krikštytojas, kaip ir šv. Jonas
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Nepomukas, laikomas saugotoju nuo
nelaimių prie vandens. Be to, šv. Jonui Krikštytojui suteikiama saugotojo
nuo piktų patiltės dvasių, gero sargo
nuo vaiduoklių nelaimingų atsitikimų
vietose funkcija. Kamajų krašte, kaip
ir visame rytų Aukštaitijos regione,
Šv. Jono koplytstulpiai buvo paplitę
ir statyti jie dažniausiai prie vandens,
tiltų, šlapynių. Antai toks koplytstulpis
stovėjo prie Kamajų-Svėdasų vieškelio (16 pav.), taip pat Guči¿nų kaime
prie tiltelio per upelį (jis priskiriamas Karoliui Dagiui33). Koplytstulpiai
su Jėzaus, nešančio kryžių, skulptūromis stovėjo Salų kaimo kapinėse34,
Taraldžių kaime.35 Pastarąjį darė Jonas
Dagys apie 1890 m. Taraldžių kaimo
kapinėse stovėjo koplytstulpis, kuriame
buvo Marijos su Kūdikiu skulptūra.36
XX a. pradžioje Jono Dagio darytas
koplytstulpis su šv. Florijono skulptūra stovėjo Kurkliečių kaime.37 XX a.
pradžioje koplytstulpis su šv. Roko
skulptūra užfiksuotas Kuosių kaime.38 16 pav. Koplytstulpis su Jėzaus krikšto
Neogotikinių formų koplytstulpis su Jė- kompozicija prie Kamajų–Svėdasų vieškelio.
zaus širdies skulptūra buvo užfiksuotas B. Buračo nuotr. 1925 m. Iš: „Senoji sakralinė
Krylių kaimo kapinėse.39 Karoliui ir/ lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto
ar Jonui Dagiui priskiriami koplytstul- muziejuje“, p. 109
piai išsiskiria ypač masyviu apvalaus
skerspjūvio stiebu, kuris yra padekoruojamas barokiniais drožiniais: po koplytėlės
karnizu išpjaustomos voliutinės riestės, o ties stiebo viduriu suformuotu siauru
karnizėliu drožiama lambrekeno pavidalo juosta su kuteliais.
Naujų koplytstulpių pastatyta vos keletas. Paminėtini keli, daugiau ar mažiau
tęsiantys šio krašto tradicijas. Vienas – Guči¿nų kaime, šalia buvusio gražaus senojo
koplytstulpio su Jėzaus krikšto grupe (17 pav.). Jis pastatytas stengiantis atkartoti
senojo statinio pavidalą: ant aukšto, apvalaus skerspjūvio stiebo iškelta iš visų
pusių atvira koplytėlė piramidiniu sto33
LNM Eneg 27174 (fotogr. K. Driskius 1979 m.),
geliu, paremtu keturiomis atramėlėmis,
27175 (fotogr. K. Driskius 1979 m.).
viduje Jėzaus krikšto kompozicija. Kaip 34 RKM 13604 (fotogr. K. Dabriaga 1950 m.).
35
pasakojo vienas pateikėjas, Gučiūnų 36 LNM Eneg 23390 (fotogr. J. Petrulis 1967 m.).
Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio
kaimo senąjį koplytstulpį statė kaimo
krašto muziejuje, p. 22 (fotogr. 1950 m.).
jaunimas Pirmojo pasaulinio karo metu, 37 LNM Eneg 23370 (fotogr. J. Petrulis 1967 m.).
38
Brensztejn M. Krzyźe litewskie, s. 7.
prašydami Dievo, kad jaunimo neimtų į 39 RKM 22573 (fotogr. V. Gasiūnas XX a. 9-ajame
kariuomenę. Jo teigimu, kadangi senojo
10-metyje).
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17 pav. Naujasis ir senasis koplytstulpiai

18 pav. Koplytstulpis (1989 m.) Rudžių k.

Gučiūnų k. D. Zibolienės nuotr. 1992 m.

Aut. Narcizas Vilutis. S. Urbonienės nuotr.

Iš: „Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra

2005 m.

Rokiškio krašto muziejuje“, p. 142

suremontuoti jau nebuvo įmanoma, tai nuspręsta šalia pastatyti naują. Naująjį statė
apie 1989 m. Tuomet jau buvo prasidėjęs Atgimimo laikotarpis, tad gyventojai
surengė ir iškilmingą šventinimą, vainiku apjuosė koplytstulpio stiebą. Bet, kaip
apgailestavo tas pats pateikėjas, ir šis naujasis paminklas jau gerokai apipuvęs,
nes nebėra kas juo pasirūpina.40
Šiek tiek šio krašto tradicijas atliepia ir kitas koplytstulpis, 1989 m. pastatytas prie upelio Rùdžių kaime, kažkada buvusio koplytstulpio vietoje (18 pav.).
Pasakojama, kad pirmasis buvęs statytas gal dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą,
vėliau nugriuvęs, buvęs antrą kartą atstatytas, o dabar atstatytas jau trečiąkart.41
Naująjį darė Narcizas Vilutis, kilęs iš Rudžių kaimo, dabar gyvenantis Panevėžyje.
Tai aukštas paminklas, kurio koplytėlė iš visų pusių atvira, keturios atramėlės
remia kryžminį stogelį. Viduje įkomponuota viena šv. Jono Krikštytojo skulptūra.
Šio koplytstulpio stiebo ir stogelio briaunos, apatinė stiebo dalis gausiai puošti
įvairiais geometriniais ir augaliniais drožiniais, kurie atitolina šį statinį nuo apylinkėse plitusių monumentalių formų koplytstulpių.
Stogastulpių šiame krašte dar
XIX a. statyta nemažai. Jie iki šių dienų 40 Pasakojo Vytautas Mažylis, gim. 1944 m., gyv.
Gučiūnų k. Užrašė S. Urbonienė 2005 m. Autorės
neišliko. Visai apnykusius, be stogelių,
archyvas.
tik su ant stiebo išlikusia skulptūrėle 41 Ratkienė I. Šv. Jonas parėjo namo, Spalio vėliava,
bei kryželiu ir stogelių smailes vaini1989, nr. 9.
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19 pav. Stogastulpiai Juodoniÿ k.

20 pav. Stogastulpis Kamajų bažnyčios

kapinaitėse. Piešė K. Šimonis. LII EF, b. 26,

šventoriuje. V. Miliaus nuotr. 2001 m. LII EF

l. 19

kuojančiomis geležinėmis viršūnėmis stogastulpius Juodonių kaime XX a. 3-iame
10-metyje nupiešė dailininkas Kazys Šimonis (19 pav.). Sovietmečiu šios rūšies
paminklų Kamajų apylinkėse buvo užfiksuota tik keli. Vienas, labai aptrūnijęs,
kažkada buvęs dviaukštis stogastulpis stovėjo Kra÷pių kaimo kapinėse.42 Kitas,
savo forma panašus į koplytstulpį, puoštas drožiniais, atkartojančiais kryžių su
altorėliu dekorą, stovėjo Kamajų šventoriuje.43 Jį ten dar stovintį, atnaujintą 2001 m.,
nufotografavo etnologas Vacys Milius (20 pav).
Vis dėlto daugiausia apylinkėse stovėjusių stogastulpių užfiksavo P. KšivdaPolkovskis 1906–1908 m. Jis nupiešė šešis stogastulpius. Vienas jų stovėjo Pagojÿ
kaimo kapinaitėse ir datuojamas 1840–1860 m. (21 pav.). Tai vienas seniausių
užfiksuotų šio krašto paminklų. Jį sudaro du aukštai, apatinė pastogėlė didesnė,
stogelį remia lenktos atramėlės užriestais galais, ant kurių „tupi“ paukšteliai.
Lentelės stogelio pakraščiuose ir atramėles jungianti tvorelė pjaustyti ažūriškai.
Viršutinė pastogėlė mažesnė, ji atvira iš visų pusių, paremta tiesiomis atramėlėmis.
Viršūnę vainikuoja metalinis kryžius. Panašius stogastulpius jis dar rado Neviìrių
kaime (XIX a. 9-asis 10-metis) (22 pav.)
ir Naujåsodės kaime (1867 m.) (23 pav.). 42 Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės ir
kryžiai. Katalogas, sud. M. Miliauskienė, Rokiškis,
Nevierių kaimo sodybos stogastulpio
2005, p. 61.
viršutinė pastogėlė paremta ne tiesio- 43 RKM 13472 (fotogr. 1948 m.), 13628 (fotogr.
K. Dabriaga 1950 m.).
mis, o lenktomis atramėlėmis. Taip pat
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21 pav. Stogastulpis (1840–

22 pav. Stogastulpis (XIX a.

23 pav. Stogastulpis

1860 m.) Pagojÿ k.

9-asis dešimtmetis) Neviìrių k.

(1867 m.) Naujasodės k.

kapinaitėse. Iš: Polkowski

Iš: Polkowski Krzywda F.

Iš: Polkowski Krzywda F.

Krzywda F. „Krzyże na

„Krzyże na Litwie“, il. 9

„Krzyże na Litwie“, Kraków,

Litwie“, il. 7

il. 10

jis nupiešė Gučiūnų kaimo kapeliuose stovėjusius du paprastesnės konstrukcijos
vienaukščius stogastulpius, kurių pastogėlėse prie stiebo pritvirtinti skydeliai.44
Dar vienas vienaaukštis (o gal kažkada buvęs dviaukštis – taip galima spėti pagal
išlikusią ilgą smailę) stovėjo Vaitk¿nų kapinėse – jo pastogėlė paremta keturiomis
lenktomis atramėlėmis riestais galais, stogelio briaunas puošia ažūriškai išpjaustinėtos lentelės, viršūnėje – puošnus metalinis kryžius.45
Koplytėlės. Vienintelė koplytėlė ant žemės stovi Duokiškio bažnyčios šventoriuje (24 pav.). Koplytėlei puošnumą teikia aukštas stogelis su neogotikinių formų
bokšteliais. Jos viduje – Lurdo Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Manoma, kad ją
XX a. pradžioje padirbo Karolis Dagys.46
Užfiksuotų senųjų koplytėlių medžiuose nepavyko užtikti, tačiau apie buvusią tradiciją byloja kelios ekspedicijos metu rastos koplytėlės medžiuose (viena
Vaineikiuose, dvi Kalviuose). Tai paprastos, dėželės formos koplytėlės dvišlaičiais
stogeliais su skulptūrėlėmis viduje. Kiek puošnesnę koplytėlę, kurios frontoną
ir šonus puošia raižyti ornamentai, yra padaręs Kazimieras Paunksnis (25 pav.).
Kabo ji pušyje prie vieškelio netoli Vaineikių kaimo. Taip pat ir Petras Barauskas, darydamas koplytėlę Danutei Stasiškienei, kukliai ją papuošė profiliuotomis
lentelėmis (26 pav.).
Apie kelias netoli Vaineikių kai- 44 Polkowski Krzywda F. Krzyże na Litwie, il. 8.
45
Ten pat, il. 16.
mo medžiuose kabėjusias koplytėles 46 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973,
papasakojo Balys Markelis. Jo teigimu,
p. 734.
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25 pav. Koplytėlė (XX a. 9-asis 10-metis) pakelės pušyje
netoli Vaine¤kių kaimo. Aut. K. Paunksnis. S. Urbonienės
nuotr. 2005 m.
24 pav. Koplytėlė (XX a. pr.)
Duokiškio bažnyčios
šventoriuje. S. Urbonienės
nuotr. 2005 m.

26 pav. Koplytėlė su Marijos
skulptūra (1999 m.) medyje
prie D. Stasiškienės sodybos
Kãlviuose. Aut. Petras
Barauskas. S. Urbonienės
nuotr. 2005 m.
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anksčiau tame medyje, kur dabar įkelta K. Paunksnio dirbta koplytėlė, buvo koplytėlė su Jėzaus Nazariečio (Nazaransko) skulptūra, įkelta galbūt XX a. pradžioje. Kai ją kažkas suniokojo, koplytėlę ir skulptūrėlę atkūrė K. Paunksnis XX a.
9-ajame 10-metyje, tačiau ir jo dirbta skulptūrėlė ilgai neišsilaikė – išdaužius
stiklą, skulptūra pavogta. Jis taip pat prisiminė ir eglėje buvusią koplytėlę su šv.
Antano skulptūra, kurią užsakė mama su dviem dukromis. Pateikėjo teigimu,
tai buvo apie 1929 m., o kai jos 1938 m. iš čia išsikėlė, tai kartu pasiėmė ir šv.
Antano skulptūrą, o į koplytėlę įdėjo kryželį. Koplytėlę dirbo Augustas Vileniškis,
1944 m. pasitraukęs į Vakarus.47
Paminklų sankaupos. Paminėtinas trijų memorialinių paminklų kompleksas,
esantis netoli Kamajų miestelio ribos, prie kelio Kamajai–Rokiškis. Tai memorialas,
ženklinantis vietą, kurioje Kamajų stribai ir enkavedistai užkasdavo 1944–1953 m.
Kamajų, Kupiškio, Duokiškio, Salų, Svėdasų ir Šimoniÿ apylinkėse žuvusių
Algimanto ir Vytauto apygardų partizanų palaikus. Jų atminimui 1992 m. pastatytas šis memorialas, jo autoriai – architektas Kazys Šešelgis ir tautodailininkas
Raimundas Puškorius, kalvis S. Žvinklys.48 Memorialą sudaro kryžius ir jam abipus
pastatyti du koplytstulpiai, paminklų papėdėje – akmeninės plokštės su žuvusiųjų
pavardėmis, medinės lentos su įrašais. Aukštesnysis koplytstulpis drožtas iš vientiso medžio su atvira iš visų pusių koplytėle kryžminiu stogeliu. Stogelį puošia
kaltas ornamentuotas geležinis kryžius. Viduje įkomponuota šv. Jurgio, kalaviju
dobiančio slibiną, kompozicija. Mažesniajame koplytstulpyje, kuris labiau primena
koplytėlę, įkomponuota Pietos kompozicija. Šį koplytstulpį taip pat vainikuoja
didelis ornamentuotas kaltinis kryžius. Centre stovintis aukštas kryžius puoštas
geležiniais spinduliais tarpkryžmiuose ir profiliuotomis kryžmomis. Siužetų pasirinkimas šiems koplytstulpiams yra įprastas paminkluose, skirtuose rezistencijos
aukoms atminti. Juose dažnai įkomponuojami šv. Jurgio ir Pietos atvaizdai. Čia
akcentuojama ne šv. Jurgio kaip žemdirbių globėjo funkcija, o pabrėžiamas jo,
kaip kovotojo ir karžygio, įvaizdis, simbolizuojantis pasipriešinimo dalyvių kovą
su sovietų okupantais. Ne išimtis ir Kamajų memorialas, kuriame kovojančio su
slibinu šv. Jurgio atvaizdas primena pasiaukojamą rezistencijos dalyvių kovą. Pie
tos siužetas čia išlaiko savo tradicinę prasmę – simbolizuoja Motinos (Lietuvos)
skausmą dėl žuvusių sūnų.

Baigiamosios pastabos
Rytų Aukštaitijoje paplitę monumentalūs, prabangiai dekoruoti kryžiai su
kryžmoje įkomponuota altoriaus pavidalo koplytėle, dekoruoti dviaukščiai ir vienaukščiai stogastulpiai, masyvūs koplytstulpiai su atvira koplytėle buvo būdingi
ir šiam regionui priklausančiam Kamajų valsčiui.
Žvelgiant į išlikusią ikonografinę
medžiagą, matyti, kad Kamajų kraš- 47 Pasakojo Balys Markelis, gim. 1920 m., gyv. Vaineikių k. Užrašė S. Urbonienė 2005 m. Autorės
te seniausi paminklai, gausiai statyti
archyvas.
XIX a. viduryje ir iki XX a. pradžios, 48 Kirlys J. Tautos aukų memorialas Kamajuose,
Gimtinė, 1996, nr. 12 (92); http://www.genocid.lt/
buvo stogastulpiai. Nuo XIX a. antrosios
Statiniai_Vietos/Paminklai/Rokiskis_paminklai.htm
pusės juos pradeda išstumti puošnūs
[Žiūrėta 2013 10 17]; http://www.kamajubendruomene.lt/seniunija.htm [Žiūrėta 2013 10 17].
kryžiai su altorėlio pavidalo koplytėle
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kryžmoje. Pastarieji kryžiai įsitvirtina XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje ir yra siejami
su produktyvaus Rokiškio krašto kryždirbio Karolio (ar Jono) Dagio vardu. Nuo
XX a. pradžios iki vidurio paplinta panašaus tipo – t. y. su altorėlio pavidalo
koplytėle – kryžiai, tik daug saikingiau puošti, ir yra siejami su kryždirbio iš Punkiškių k. (dab. Kupiškio r.) Juozapo Čepėno (jaun.) vardu. Nuo XIX a. pabaigos,
ypač XX a. pirmojoje pusėje bei viduryje paplinta saikingo dekoro kryžiai – su
ažūriniais ar profiliuotais skydeliais apatiniuose tarpkryžmiuose ar su nedideliais
spinduliais, juosiančiais kryžmą.
Dabartiniu metu kryžių, tęsiančių Kamajų apylinkėse ir platesniame šiaurės
rytų Aukštaitijos regione plitusių kryžių su altorėliais tradicijas, nebestatoma.
Naujai statytiems kryžiams įtaką daro gretimo – Utenos – rajono kryžiai, tęsiantys
A. Deveikio kryžių stilių.
XX a. pradžioje paplitusių masyvių koplytstulpių su atvira iš visų pusių
koplytėle ir joje komponuojama viena kokio nors siužeto skulptūra (dažniausiai
Jėzaus krikšto ar šv. Jono Nepomuko skulptūra) tradicija gyvuoja ir šiandien. Tačiau
stogastulpių, vienų seniausių šių apylinkių ir rytų Aukštaitijos regiono paminklų,
tradicija nebetęsiama.
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Kamajiškių verbos XX a. – XXI a. pradžioje
Jonas Mardosa

Įvadas
Pavasarį atbundant gamtai, prasideda didžiausios krikščionių šventės – Velykų – laukimas. Besibaigianti gavėnia įžengia į Didžiąją savaitę, kurios pradžia
yra Verbų sekmadienis. Šios šventės metu krikščioniškajame pasaulyje šventinamos medžių šakelės yra vienas svarbiausių religinių simbolių. Verbų sekmadienį
šventinamos žaliuojančios medžių šakelės primena artėjančias Velykas. Ši šventė
turi ypatingą reikšmę tikintiesiems, nes jos kilmės aplinkybės paliudytos Naujajame Testamente. Paskutinis gavėnios sekmadienis nuo VI a. imtas pažymėti
Jeruzalėje ir buvo įteisintas kaip Didžiosios savaitės pradžios diena.1 Lietuvoje
šis sekmadienis vadinamas Verbų, o tokio jo įvardijimo ištakos glūdi šventinamo
simbolio pavadinime. Žodis verba yra atėjęs iš slavų kalbų. Juo yra vadinama
viena iš gluosnio rūšių2, kurio šakelės šiuose kraštuose yra šventinamos šventės
metu. Vakarų Europoje, taip pat ir Lenkijoje, žinomas Palmių sekmadienio pavadinimas perimtas iš Evangelijos pagal Joną, kurioje rašoma, kad žmonės mesiją
pasitiko su palmių šakomis.3 Palmių sekmadienis ir simbolio pavadinimas žinomas
pirmiausia lenkiškai kalbančių Lietuvos gyventojų aplinkoje, tačiau verba palma
vadinama ir Rõkiškio krašte.4
Medžių šakelių šventinimas yra krikščioniškas liturginis veiksmas, tačiau
įvairios aplinkybės yra lėmusios, kad per šimtmečius susiklostė skirtingų šakelių
šventinimo tradicija, kaip ir liaudiški jų panaudojimo šventės dieną bei vėliau
papročiai. Bažnyčios požiūris į liturginę šakelių prasmę yra vienareikšmis. Šiuolaikiniame Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadove sakoma:
„Tikintiesiems reikia tinkamai paaiškinti
šių apeigų reikšmę, kad jie galėtų suvokti
jų tikrąją prasmę. Jiems dera priminti, jog
svarbu dalyvauti procesijoje, o ne vien
gaut palmių ar alyvų šakelę.“5
Kita vertus, Bažnyčia pripažįsta
ir pašventintų šakelių, įgijusių sakramentalijos prasmę, ryšį su liaudiškais
papročiais. O kasdienybėje žmonės konkrečioje veikloje savaip interpretuoja
religines tiesas ir jas, kaip ir visokius
šventintus daiktus, pritaiko savo gyvenimui ar ypatingiems jo atvejams. Taigi
verbos tampa reikšminga sakramentalija ir užima stabilią vietą liaudiškajame
pamaldume.6 Skirtingas religinio sim-

1

2

3
4

5

6

Straipsnis leidyklai įteiktas 2012 04 13, serijos
Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 08 21, pirmą
kartą paskelbtas 2013 08 06 elektroninio serialinio
leidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai, ISSN 2029–0799
visatekstinėje svetainėje www.llt.lt.
Kajackas A. Bažnyčia liturgijoje. Liturgijos raida
istorijoj, Kaunas, 1998, p. 138; Sekmadienis skirtas
prisiminti Kristaus įžengimą į Jeruzalę, kai, pasak
Evangelijos pagal Matą, minios tiesė jam po kojomis drabužius, kiti kirto ir klojo ant kelio medžių
šakas. Žr.: Naujasis Testamentas. Keturios evangelijos.
Apaštalų raštai, Vilnius–Kaunas, 1972, p. 71.
Mardosa J. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos
verbos: Liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje
pusėje – XXI a. pradžioje, Vilnius, 2009, p. 12.
Naujasis Testamentas, p. 252.
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
(toliau – VUBR), f. 81, b. 1032, l. 40 (Jūžintai).
Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas,
Bažnyčios žinios, 2004, Nr. 2, p. 18.
Plačiau apie liaudiškojo pamaldumo esmę ir
supratimą: Mardosa J. Rytų Lietuvos ir Vakarų
Baltarusijos verbos, p. 44–62.

1284

E T N I N Ė K U LT Ū R A

bolio supratimas lemia jo šventinimo papročių regioninę įvairovę. Neatsitiktinai
ir Kamajÿ krašte taip pat pastebimi savitumai pasirenkant žaliavą verboms daryti
bei jų panaudojimo papročiuose ypatumai. Todėl straipsnio objektu pasirenkame
verbas, t. y. kamajiškių Verbų sekmadienį šventinamas medžių šakeles. Straipsnio
tikslas – atskleisti verbų puokštelės sudėties ir jų panaudojimo gyventojų kasdienėje praktikoje XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje ypatybes.
Straipsnyje sieksime išanalizuoti šiuos klausimus: kokia yra verbų puokštelių sudėtis ir jos savitumai; kaip šventinamos šakelės panaudojamos Verbų
sekmadienio papročiuose; kokia Verbų apsauginių funkcijų realizavimo vieta ir
tikslai. Taip pat aptarsime krikščioniškosios verbų prasmės ir magijos susipynimą
papročiuose su verbomis.
Pagrindinis medžiagos šaltinis, kuriuo naudosimės straipsnyje, yra etnografiniai
lauko tyrimo duomenys, surinkti 2006 m. Kamajų apylinkėse ir iš dalies platesnėje Rõkiškio krašto aplinkoje, Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Lietuvos
edukologijos universitetas) studentų istorikų etnografinės lauko praktikos metu
(savitą lauko tyrimų medžiagą tekste nurodysime skliausteliuose, pažymėdami
vietovę). Šią medžiagą papildysime archyviniais bei kitokio pobūdžio šaltiniais. Tai
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma VU kraštotyrininkų
klubo Ramuva ekspedicijų metu atlikta kalendorinių papročių fiksacija bei Lietuvos
istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyve esanti lauko tyrimų medžiaga. Nors
kartais papročių skirtumai pasireiškia šeimos ar atskiro asmens elgsenoje, vis dėlto
liaudies kultūros regioniniai savitumai geriau išryškėja platesniame geografiniame
kontekste. Todėl, rašydami apie Kamajų krašto verbas, neapsiribosime vien tik
šiomis apylinkėmis, bet iš dalies pažvelgsime ir į viso Rokiškio krašto verbas.

Šventinamų puokščių turinys
Verbos ir Verbų sekmadienis XX a. pirmojoje pusėje nekėlė rūpesčių nei
Bažnyčiai, nei tikintiesiems. Tai buvo visuotinai švenčiama diena, nes religingoje visuomenėje tokia tikinčiųjų elgsena buvo natūrali jų gyvenimo dalis. Antai
1928 m. rugpjūčio 26 d. Žióbiškio klebonas raporte Panevėžio vyskupui parapijos
gyventojus apibūdina tokiais žodžiais: „Yra parapijoje 5, kurie vadina save bedieviais
ir nepripažįsta nieko, kas šventa, bet žmonės juos niekina ir neklauso jų kalbų.“7 Tačiau tokia padėtis baigiasi XX a. viduryje, o XX a. antrojoje pusėje visuomenės
religingumo pokyčiai tampa ypač dinamiški. Pirma, tai ateistinė sovietų valdžios
politika ir negatyvus bet kokių religinių apeigų bei papročių vertinimas, kita
vertus, ypač spartus XX a. antrosios pusės visuomenės modernizacijos procesas
aktyviai sekuliarizavo iki tol religinėmis liaudies tradicijomis grįstą kaimo gyvenimą.
Demografiniai procesai ir kitos priežastys menkino praktikoje ir žmonių sąmonėje
gyvavusius religinius įsitikinimus, todėl religinės šventės netgi tikinčiųjų kasdienybėje prarado turėtas pozicijas. Tuo galima iš dalies paaiškinti tą faktą, kad XX a.
pabaigos politiniai įvykiai, panaikinę ideologines pertvaras, tik laikinai suaktyvino
religinį gyvenimą ir šventintų simbolių reikšmę tikinčiųjų gyvenime. Nepaisant
to, galima sakyti, kad verbos Kamajų
apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, 7 Žiobiškio apylinkių istorijos šaltiniai, parengė
bene labiausiai iš liturginėje praktikoje
K. Misius, Žiobiškis, Vilnius, 2000, p. 680.
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šventinamų objektų yra išlaikęs stabilias pozicijas tiek bažnytinėje praktikoje, tiek
kasdieniame žmonių gyvenime.
Analizuodami lauko tyrimų medžiagą ir lygindami ją su anksčiau surinktais
duomenimis, esame susidarę aiškesnį ilgesnio istorijos tarpsnio vaizdą ir galime
teigti, kad Kamajų apylinkių (taip pat ir platesnio regiono) gyventojai išlaiko
tradicinius žaliavos pasirinkimo ir papročių bei verbų panaudojimo kasdienybėje
momentus visą XX a. ir šias tradicijas tęsia XXI a. Žinoma, šiuolaikinėje visuomenėje pirmiausia yra pakitęs šventinimo mastas. Praėjusio šimtmečio pirmojoje
pusėje Verbų sekmadienio apeigose apsilankydavo net po kelis kiekvienos šeimos
narius ir tik retais atvejais pasitenkindavo šeimininko ar šeimininkės dalyvavimu,
o dabar tradicijos tęsėjai yra jau ne visų gyventojų šeimų atstovai. Tačiau tie,
kurie dalyvauja šventinime, išlaiko pagrindinius šventinamos žaliavos, iš kurios
daromos verbos, pasirinkimo principus. Tiesa, užtinkame ir savitų ypatybių, tačiau jos išryškėja dažniau puokštelės sudarymo detalėse, kurios būna padiktuotos
gamtinių, geografinių sąlygų ir atskiros šeimos ar žmogaus poreikių bei lūkesčių.
Kaip jau minėjome, krikščioniškajame pasaulyje šventinamos įvairios medžių šakelės, tačiau jas jungia vienas esminis bruožas – šventinamos amžinai
žaliuojančių arba pavasarį praskleidžiančių lapelius ar pumpurus medžių šakelės.
XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje žaliava, iš kurios Kamajų krašto tikintieji
šventinimui daro verbas, artima XX a. antrosios pusės Rytų Lietuvos tradiciniam
šakelių asortimentui. Praeityje Rokiškio krašte, kaip ir visoje rytinėje Lietuvos
dalyje, vyravo verbų iš įvairių gluosnio atmainų darymas. Tokią nuomonę galima grįsti ir istoriniais paliudijimais. Antai XIX a. viduryje M. Valančius aprašo
Rokiškyje matytas blindžių ir karklų su avelėmis, t. y. pumpurais, verbas8, nes
pavasarį blindės ir karklai pasipuošia pavasariniais žiedais, vadinamais kačiukais
(katinukais – Pakriauniÿ k.9). Taigi gluosninių medžių šakelių šventinimas turi
istorines šaknis. Netgi yra nuomonių, kad verbų puokštei naudojama tikroji verba
yra raudona su kačiukais medžio rykštelė (Kamajai).
Tačiau XX a. pirmojoje pusėje vyraujanti gluosnio šakelių panaudojimo
verboms tradicija amžiaus antrojoje pusėje nyksta ir puokštėse atsiranda kadagio,
anksčiau nebūdingo Aukštaitijai ir apskritai Rytų Lietuvai, panaudojimas. Galbūt
šių medelių šakų pasirinkimas buvo derinamas su įvairiais praktiniais valstiečių
poreikiais. Žiemą vyrai, veždami iš miško malkas ar žabus, parveždavo porą kadagio virbų botkočiams su žaliomis šakelėmis, kurias vėliau panaudodavo verboms
daryti.10 J. Kudirkos teigimu, Lietuvoje kadagys verbose vyravo Žemaitijoje ir Suvalkijoje bei Vidurio Lietuvoje11, ir ši tradicija minėtoje teritorijoje yra išlikusi XXI a.
pradžios religinėje praktikoje. Kadagiai praeityje galbūt turėjo apeiginę prasmę, nes,
pasak XVI a. šaltinių, žemaičiai prūsų
8
Valančius M. Palangos Juzė, Raštai, Vilnius, 1972,
pasienyje kadagius tariamai gerbė ir aut. 1, p. 56.
12
gino šventajame miškelyje. Kita vertus, 9 VUBR, f. 169, b. 256, l. 50.
10
A l i š a u s k a s A . P . Mano gimtinė – Lukštiniai,
pirmame verbų paminėjime Mažojoje
Kaunas, 2010, p. 40.
Lietuvoje rašoma, kad jos gaminamos iš 11 Kudirka J. Vilniaus verbos, Vilnius, 1993, p. 5.
žagarų arba karklų ir vadinamos wer- 12 Vėlius N. Senovės lietuvių pasaulėžiūra, Vilnius,
1983, p. 123.
bamis, o šventė werbniczia.13 Pagaliau ir 13 Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio
istoriniuose šaltiniuose, Vilnius, 1994, p. 34.
M. Valančius, aprašydamas nesuprastus
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krikščioniškojo tikėjimo papročius, mini, kad Verbų sekmadienį katalikais tapę
jauni žemaičiai vienas kitą raižydavo pašventintais karklais, arba žilvičiais.14 Taip
pat 1866 m. M. Valančius, „Palangos Juzėje“ rašydamas apie Verbų sekmadienį,
mini Rokiškyje matytas įvairių medžių ir žalumynų šakeles: kadagių, bruknių,
žalių laumės šluotų, ąžuolo su pernykščiais lapais.15 Taigi, žvelgiant istoriškai,
matyti, kad visuomet buvusi tam tikra šventinamų puokštelių turinio įvairovė. Yra
paliudijimų, kad dar po Pirmojo pasaulinio karo vietomis šventino, be pradėjusio
vegetaciją gluosnio, ir nuolat žaliuojančią kadagio šakelę (Kamajºlių k.).16 Vis
dėlto galima teigti, kad Rytų Lietuvoje ir mūsų aprašomoje teritorijoje kadagys
liturginėje ir gyvenimiškoje praktikoje plačiau įsitvirtino neseniai.17 Šiandieninėje
liturginėje praktikoje kadagio, kaip ir gluosnio, šakelės Kamajų bažnyčioje gali būti
šventinamos vienos, taip pat ir su įvairiais priedais. Tiesa, tai nėra gana dažnas
verbų variantas, nors puokštelėse pasitaiko darželio (Kamajai), taip pat kambarinių (Audroniÿ k.)18 gėlių. Tačiau jei žiūrėsime, kurios rūšies šakelės puokštelėje
yra vyraujančios, nepastebėsime aiškios tendencijos. Vienu atveju daugiau yra
gluosnio šakelių, kitu – kadagio. Tiesa, svarbus XXI a. pradžios verbų bruožas
yra tas, kad jos gali būti 10–15 cm trumpesnės nei XX a. viduryje, kai šventino
30–40 cm ir net ilgesnes šakeles. Sumažėjo ir šakelių skaičius, nes, pavyzdžiui,
kadagio šventina ir vieną šakelę, o senoji kamajiškių karta nesitenkindavo tokiu
kiekiu ir įprastos buvo trijų šakelių verbos puokštelės.
Tad Verbų sekmadienį medžių šakelių nešimas į bažnyčią ir jų šventinimas
yra liturginis veiksmas, padiktuotas šventės krikščioniškosios prasmės. Šventinti
šakelę ar puokštelę atsineša kiekvienas tikintysis. Gluosninių medžių ir kadagio
šventinimas kaip tik ir išreiškia krikščioniškąją šventės esmę. Esantys priedai
puokštelėse yra tiesiog dekoratyvumo simbolyje siekis. Šventinimo metu įgijusios
šventinto simbolio – sakramentalijos pavidalą šakelės tęsia jau mažai nuo bažnyčios priklausantį gyvenimą, pagrįstą liaudiškuoju pamaldumu. Todėl medžių
šakelių pasirinkimo įvairovė gali būti lemta žmonių maginio mąstymo bei realaus
panaudojimo maginėse praktikose motyvų. Tiesa, reikia pažymėti, kad papročiai
su verbomis ir verbų panaudojimas papročiuose bei įvairiose praktikose nebuvo
ir nėra kiekvienoje šeimoje nuolat praktikuotas veiksmas, tačiau tai yra įdomus
ir vertingas liaudies kultūros paliki- 14
Valančius M. Žemaičių vyskupystė, Raštai, Vilmas. Tokių liaudiškų papročių aktyvi
nius, 1972, t. 2, p. 339.
pradžia yra susijusi su pačiu Verbų 15 Valančius M. Palangos Juzė, p. 256; Praeityje
kai kas šventei išsprogdindavo ir beržo šakelę.
sekmadieniu ir tęsiama vėlesniu laiŽr.: Ališauskas A. P. Mano gimtinė – Lukštiniai,
kotarpiu.
p. 41.
Kadagių verbos Rokiškio krašte žinomos XX a.
viduryje ir anksčiau. Žr.: K o d i e n ė - D a l e c k a itė D., Blazarėnienė-Laučiškytė S. Kalendorinių
švenčių papročiai, Obeliai. Kriaunos, Vilnius, 1998,
p. 450 ir kt.
17
Taip pat būtina pažymėti, kad verbų puokščių
sudėties platesniame geografiniame regione analizė parodė, jog XX a. paskutiniais dešimtmečiais
kadagio šventinimo paprotys, įsitvirtinęs Rytų
Lietuvoje, ėmė plisti netgi į artimus Lietuvai Baltarusijos rajonus. Žr.: Mardosa J. Rytų Lietuvos
ir Vakarų Baltarusijos verbos, p. 87, 88.
18
VUBR, f. 169, b. 256, l. 27.
16

Plakimas verbomis
Liaudiškuose papročiuose verbos
pradedamos naudoti įvairiu metu. Pirmiausia tai atsitinka jau Verbų sekmadienį, kai jomis imama plakti. Paprastai sakramentalijos prasmę daiktas ar
atributas įgyja tik pašventintas ir tik
tada jis imamas taikyti liaudiškuose
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papročiuose, tačiau su verbomis matome kitokią situaciją. Verbų sekmadienį
medžių šakelės gali būti panaudojamos ir nešventintos. Taigi veiksmas turi du
variantus – plakama ir nešventintomis verbomis, ir jau sakralizuotu simboliu. Rytų
Lietuvai, kaip ir Vakarų Baltarusijai, būdingas plakimas šventintomis šakelėmis.19
Tačiau Rokiškio apylinkėse pastebimi ir plakimo nešventintomis verbomis atvejai.
Antai XX a. pirmojoje pusėje Rokiškio apylinkėse plakdavo nešventinta verba
anksti rytą ir tik ėgliuku, kuris pripažįstamas tikra verba.20 Taip pat Obìlių bei
Kriaunÿ apylinkėse miegančiuosius plakdavo anksčiausiai atsikėlusieji sekmadienio
rytą, net tekdavo ir kaimynams, nes „ryte bėga pas kaimynus plakti“ (Pakriauniai).21
Dažniausiai kaimynų plakimu užsiimdavo jaunimas, o miegantiems vaikams rytą
su ėglium sušerdavo močia (Urliÿ k.).22 Dar vienas variantas, kai su nešventinta
šakele plaka tas, kuris pirmas atsikelia (Sålos). Kriaunÿ apylinkėje, Lukštínių kaime, vaikai vieni kitus plakdavo, netgi stengdavosi kuo anksčiau keltis ir pakišti
verbą po antklode (kaldra).23
Galimas dalykas, kad praeityje dažniau plakdavo nešventinta šakele, nes
XXI a. pradžios respondentų tokie veiksmai kartais argumentuojami ne paprotiniais maginiais, bet dabarties sąlygų lemtais motyvais. Pagrindinė priežastis yra
pakitusios verbų darymo aplinkybės, todėl daugelis tikinčiųjų patys verbų nedaro,
o įsigyja iš prekiautojų jomis prie bažnyčios. Todėl galima plakti tik pasilikusius
namuose namiškius, grįžus į namus su pašventintomis šakelėmis. Šiuo atveju
plakime šventintomis šakelėmis atsiskleidžia religinio jų turinio akcentavimas.
Neviìrių kaime netgi sakyta, kad verba plakama todėl, kad žydai Kristų plakė.24 Šventintos verbos tampa sakralizuotos ir todėl plakimas jomis siejamas su
krikščioniškąja jų galia. Taigi tai ne vien tik maginis vegetacinių pradėjusio augti
medelio ar nuolat žaliuojančios šakelės galių perdavimas plakamajam. Akivaizdu, kad kai plakama su pašventintomis verbomis, veiksmas įgauna liaudiškojo
pamaldumo prasmę, nes liaudiškojoje jo interpretacijoje atsiskleidžia magijos ir
krikščioniškosios simbolio prasmės derinimas. Kamajų apylinkėse, kaip ir visoje
Lietuvoje, plakimasis verbomis priklauso nuo simbolio žaliavos. Plakama kadagiu
ir gluosninių medžių šakelėmis, tačiau tik simboliškai galima paliesti gėlėmis
papuošta medžių šakele.
Šiuolaikinėje plakimo praktikoje vyrauja priminimas apie artėjančias Velykas.
Iš esmės tai pramoginis veiksmas. Tačiau praeityje žinoma ir gilesnė plakimo
samprata. Veiksmas paprastai susideda iš dviejų dalių. Viena dalis – tai sušėrimas verba, t. y. tiesioginis simbolio sąlytis su žmogaus kūnu, kitą dalį sudaro
įvairios žodinės formulės, kuriose esantys linkėjimai liudija apie jose esančias
maginio tikėjimo liekanas. Akivaizdu, kad toks maginis veiksmas turi užtikrinti
žmogui sveikatą, gerovę ir kitus pa19
Mardosa J. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos
našius siekius.
verbos, p. 156.
Kamajų krašte, kaip ir visoje Lie- 20 Velykų rytą lelija pražydo. Verbų sekmadienio, Velykų,
tuvoje, gana paplitęs yra sveikatos mo- 21 Jurginių papročiai ir tautosaka, Vilnius, 2006, p. 56.
Kodienė-Daleckaitė D., Blazarėnienė-Lautyvo išryškinimas plakant. Pavyzdžiui,
čiškytė S. Kalendorinių švenčių papročiai, p. 450;
VUBR f. 169, b. 256, l. 50.
Obelių apylinkėse sakoma: „Verba plaka,
22
VUBR, f. 169, b. 256, l. 4.
ne aš plaku, būk laimingas, nuo visų ligų 23 Ališauskas A. P. Mano gimtinė – Lukštiniai, p. 41.
apgintas.“ Pabrėžiama, jog plakė dėl 24 VUBR, f. 169, b. 104, l. 7.
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sveikatos, todėl nuplaktieji nepykdavo, netgi džiaugdavosi, kad jiems dėmesys
būdavo parodomas.25
„Ne aš mušu, rykštė muš, / patol muš, kol sulūš. / Už nedėlios didi diena, / palinksmins kožną vieną. / Būk toks pat, kaip buvęs, / būk sveikas kaip žuvis.“ (Rokiškio r.).26
Pastaroji formulė siekia ankstesnius šimtmečius, nes dar M. Valančius teigė,
kad Rokiškyje vaikai po mišių plakdavosi žilvičiais ir, be šventinių linkėjimų,
tardavo: „Būk toks, kaip buvęs. Būk sveikas kaip žuvis.“27 Tekstuose užtinkami vaikų
sveikatos motyvai apskritai, nes plakama, kad vaikai būtų sveikesni (Sniìgių k.).28
Taip pat vaikai kartais plakdavo senukus, kad šie strainesni būtų (Sålos, Júodupė).
Ypač svarbūs su velykinio laikotarpio prasme susiję linkėjimai. Tokių priminimų
gausu, ir pagrindinis jų leitmotyvas yra po savaitės ateisiančios Velykos bei su
švente susijusios realijos. Kartais tekstas turi ir obscenišką pobūdį – „Verba plaka
per šikinę, lauk Velykų, duos kiaušinį“ (Rokiškio r.).
Šiaurės Aukštaitijoje XX a. pirmojoje pusėje pasitaiko originalių žodinių
formulių, kuriose pabrėžiamas gyvulių ganiavos motyvas. Tokių linkėjimų užtinkame ir Kamajų apylinkėse. Kartais sakydavo trumpai: „Paganyk telyčią, nepamesk
trinyčių.“29 Arba minėta formulė sudaro ilgesnį tekstą: „Verba plaka, ne aš plaku.
Paganyk telyčią, nepamesk trinyčių. Nuo metų lig metų būk sveikas“, nes, kaip teigia
respondentai, piemenys ganydami apsirengdavo su viršutiniu drobiniu apsiaustu – trinyčiais.30 „Verba plaka, ne aš plaku. Paganyk telyčią, nepamesk trinyčių!
Būk sveikas per vasarą, lupk šašus su plaštaka.“31 Rokiškio apylinkėse šie žodžiai
tiesiogiai siejami su piemenų plakimu. Netgi sakoma, kad piemenėlių tyčia
nežadindavo, kad kerdžius juos galėtų prikelti. Pasak B. Buračo, toks ėjimas ir
plakimas buvo savotiška rinkliava ir papildoma atlygio kaimo kerdžiui už darbą
forma bei galimybė surengti velykines vaišes.32 Tiesa, šie teiginiai kelia abejonių,
nes kerdžiaus darbo pradžia Jurginės, be to, Verbų sekmadienis nesutampa su
ganiavos pradžia. Plakami vaikai po kurio laiko taps piemenukais, todėl: „Ne
aš mušu, verba muša, neužmik beganydamas, nesusirk beapsirydamas (Rokiškio r.
Eidžioniÿ k.).33 XX a. antrojoje pusėje,
25
Ališauskas A. P. Mano gimtinė – Lukštiniai, p. 41.
Lietuvoje išnykus piemenukų darbui, 26 Velykų rytą lelija pražydo, p. 446.
tokio pobūdžio palinkėjimai pasiliko 27 Valančius M. Palangos Juzė, p. 256.
28
tik žmonių atmintyse. Realioje prak- 29 VUBR, f. 169, b. 256, l. 20.
Kodienė-Daleckaitė D., Blazarėnienė-Laučištikoje liko tik visoje Lietuvoje (ir ne
kytė S. Kalendorinių švenčių papročiai, p. 450.
tik) žinomos verbalinės maginės for- 30 Lietuvos istorijos etnologijos skyriaus archyvas (toliau – LIES), b. 1493 (1), l. 15; LIES, b. 1495 (1),
mulės, kurios sakomos tik kaip pril. 1, Biržai.
menanti artėjančias Velykas tradicija, 31 Velykų rytą lelija pražydo, p. 419, 420, 445 (Kupiškio r.). Ten pat autorės pateikiama panašaus
palinkėjimas.
turinio iš Biržų r. formulė.
Medžiagos visuma leidžia teig- 32 Buračas B. Verbų šventės lietuviški papročiai,
Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, 1993, p. 199; Biržėnų
ti, kad nors ir pasitaiko plakimo su
verbos, ten pat, p. 201; P. Dundulienės teigimu,
nešventinta verba atvejų, paminėtuose
skerdžius plakdavo piemenis, arkliaganius, kad būtų
budrūs ir sveiki. per Velykas. Žr.: Dundulienė P.
papročiuose pirmiausia išryškinama
Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos, Vilnius,
religinė simbolio reikšmė, nes svar1991, p. 96.
biausia veiksme yra šventinto simbolio 33 Velykų rytą lelija pražydo, p. 58.
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sąlytis su plakamuoju. Tačiau plakimas verbomis XX a. antrojoje pusėje sumenko
ir daugiau pasiliko kaip senelių vaikams perduodama tradicija, kai simboliškai
suduodama šventinta šakele ir taip primenama artėjanti šventė. Daug plačiau
verbos naudojamos vėlesniu, pošventiniu laikotarpiu. Tokia jų naudojimo pradžia
prasideda Verbų sekmadienį ir yra susijusi su šventintų šakelių taikymu apsauginiais tikslais.

Apsauginės verbų funkcijos
Apsaugines funkcijas sakramentalijos atlieka pašventintai verbai namuose
parinkus specialią vietą, kurioje būdama, ji galėtų užtikrinti laukiamus rezultatus.
Pirmiausia tokioje perspektyvoje Kamajų apylinkėse pastebėti apsauginiai verbų
tikslai nedaug kuo skiriasi nuo daugumos žinomų visoje Lietuvoje (ir net kaimyniniuose kraštuose) papročių, tačiau, kaip ir kitais atvejais, pasitaiko ir savitumų.
Ypač svarbus šiuo požiūriu yra Verbų sekmadienis, kai pašventintos verbos
pradedamos taikyti įvairiais tikslais, kurių pirmiausias yra apsauginis. Apsauginiais
tikslais verbos laikomos įvairiose gyvenamųjų namų ir kitų pastatų vietose. Per
daugelį metų kartais jų susikaupdavo didesnis kiekis. Dalis verbų laikomos gyvenamosiose patalpose, kur jos gana greitai (ypač kadagio šakelė) praranda savo
fizinę būseną. Todėl jas ištinka skirtingas likimas. Jei turima gluosnio šakelių, jas
galima išsaugoti ilgiau, o pašventintų kadagių spygliai greitai pradeda byrėti ir
tada verbos suvyniojamos į drobę ar popierių. Kartais tik jų spygliai surenkami
ir saugomi smilkymui, o likusius stagarus sukaišo į pastatus. Todėl parneštos
pašventintos verbos atnaujindavo namuose esamą pasenusių šakelių asortimentą
arba užpildydavo atsiradusią spragą, sudeginus senas.
Verbos į įvairias pastatų vietas pirmiausia gali būti kaišomos vos parėjus
iš bažnyčios. Tai dažnesnis XX a. pirmojoje pusėje verbų panaudojimo variantas.
Apsauginiais tikslais verbos naudojamos dviem tikslais – ilgalaikiais ir momentiniais (situaciniais).34 Ilgalaikei funkcijai skirtos šventintos gluosnio ar kadagio
šakelės užkišamos pirmiausia gyvenamojo namo, po to tvarto ar kluono, klėties
viduje. Gyvenamuosiuose namuose jos laikomos už šventųjų paveikslų, po sija,
pastogėje po gegnėmis ar kaišomos į stogo šiaudus. Taip pat užkišamos ir ūkinių pastatų pastogėje lauko pusėje ir kitur.35 Vieta bei laikymo trukmė skirtinga,
ji priklausė nuo to, ar tokį saugojimo būdą žmonės pasirenka kaip tradiciją be
gilesnio veiksmo turinio supratimo, ar tai pagrįsta maginiu tikėjimu.
Pagrindinis verbų kaišymo įvairiose vietose tikslas buvo valstiečių siekis
šventintu inventoriumi apsaugoti nuo galimų stichinių nelaimių, ypač nuo perkūnijos, žaibo iškrovos, viesulo tiek atskirus pastatus, tiek pačią sodybą. Galima
pasakojimuose rasti konkrečių teiginių, kad pastatai saugomi nuo audros, žaibo ar griausmo, tačiau visais atvejais
esmė yra žaibo iškrovos ir gaisro bai- 34 Mardosa J. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos
mė. Laikymo vieta iš dalies priklauso 35 verbos, p. 134.
Tokiame kontekste Lietuvoje verbos pirmą kartą
nuo tikslų ir siekių, kurių laukiama iš
paminėtos liuteronų 1573 m. vadinamojoje Volfenbiutelio postilėje. Ten rašoma, kad jos gaminamos
verbų, todėl lauko tyrimų medžiagoje
iš žagarų arba karklų ir kaišomos virš durų, langų,
užtinkama jų saugojimo įvairovė. Kita
vartų. Žr.: Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a. –
vertus, kartais pažymima, kad tam tinka
XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose, p. 34.
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tik gyvenamojo namo aukštas po grebėstu (Kria÷nos).36 Arba pastogėje už sijos,
o gyvenamosiose patalpose už šventųjų paveikslų, nes jos neša laimę į namus.37
Kitur sakoma, kad Verbų sekmadienį gluosnio ar karklo verba, pakišta po pastato stogu iš vidaus, saugo nuo perkūnijos (Kamajai).38 Saugo ir įkišta ant aukšto
į stogo šiaudus arba gyvenamojo namo pastogėje pastato išorėje (Salos). Netgi
sakydavo, kad nuo perkūno reikia į trobos sienas įkišti truputį verbos (Kamajai).
Liaudies praktikoje įsivaizduojamos apsauginės verbų maginės galios yra
susipynusios su krikščioniškąja prasme, nes saugo ne šiaip medžio šakelė, bet
šventinto. Taigi tuo metu, kai verbos laikomos gyvenamosiose patalpose kaip sakramentalijos, jose vyraujantis yra krikščioniškasis motyvas. Lauko tyrimų duomenimis, Kamajų apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, XX a. pabaigoje nyksta maginis
verbų supratimas ir atsiranda simbolinis jų traktavimas. Tada Verbų sekmadienį
pašventintas šakeles pamerkia į indelį ir laiko iki Velykų ir netgi ilgiau. Kamajų
krašte pastebimas visai Rytų Lietuvai būdingas paprotys laikyti verbas užkištas už
šventųjų paveikslų kaip sakramentalijas. Tačiau ir šiuo atveju pasitaiko tikėjimo
jų apsaugos nuo perkūnijos galia arba tokiu būdu palaiminamas gyvenamasis
būstas ir jo gyventojai. Tuo metu, kai verba iš pradžių saugoma gyvenamojoje
patalpoje, ji tampa Verbų šventės atminimo simboliu, o kai išnešama į pastogę,
toliau atlieka apsauginę namo funkciją. Taigi bet kokiu atveju matome šiuolaikinio
krikščioniškojo verbos traktavimo derinimą su magine jų perspektyva. Tuo atveju,
kai verba patalpose laikoma kaip Verbų šventės simbolis, saugojimo laikas trumpėja ir sudžiūvę likučiai sudeginami. Tačiau iki mūsų dienų išlikęs ypač kadagių
spyglių panaudojimas smilkymui.

Smilkymas verba
Išlikęs ypač vyresnio amžiaus žmonių tikėjimas, kad laikoma namuose
(nepriklausomai nuo vietos) verba yra veiksminga apsauginė priemonė, bet nėra
vienintelis verbos panaudojimo pošventiniu laiku būdas. Ilgalaikę verbos apsauginę
funkciją papildo tokį patį tikslą turėjęs pastatų smilkymas verbos dūmais. 36 VUBR, f. 169, b. 256, l. 15.
Pastatų smilkymas – visoje Lietuvoje 37 A l i š a u s k a s A . P . Mano gimtinė – Lukštiniai,
p. 41.
gerai žinoma jų apsauginė priemonė.39 38 Ukrainiečiai tikėjo, kad į trobą su verba netrenks
Dažniausiai tuo tikslu deginamos kaperkūnas. Žr.: Соколова В. К. Весеннuе – летние
календарные обряды русских, украинцев и белорусов,
dagio šakelės. Galėjo smilkyti ir verbos
Москва, 1979, c. 100; Rumunai parneštas šakeles
kačiuku, kartais padegindavo ir gluospastriegdavo į stogą arba pritvirtindavo virš durų,
nenešdavo į namus, nes tikėjo, jog tuo atveju kas
nio šakelės galiuką (Rokiškio apylinkė).
nors mirs. Jos saugojo nuo krušos, audros, griausmo
Taigi pirmiausia Kamajų apylinkėse
ir žaibo. Žr.: С а л м а н о в и ч М . Я . Румыны. Ка
лендарные обычаи и обряды в странах зарубежной
namai rūkomi Verbų sekmadienį. Tuo
Европы. Весенние праздники, Москва, 1977, c. 303,
krikščioniškoji verbų prasmė akivaiz304; Slėpdavo verbą po tvarto stogu ir suomiai. Žr.:
džiai pinasi su tikėjimu ilgalaikėmis
Шлыгина Н. В. Фины, Ibid, c. 127; Anglai jomis
tiesiog puošė namus. Žr.: Гроздова И. Н. Народы
maginėmis sakramentalijų galiomis.
британских островов, c. 95.
Antras žinomas verbos panaudojimo 39 Antai Šedu¤kiškio kaime sakyta, jog rūko, kad
velnias iš namų išeitų. VUBR, f. 169, b. 104, l. 58.
variantas – kai artėjant audrai su perKitur sakydavo, kad, pasmilkius kambarį, jame
kūnija, kyla pavojus pastatams, pačiam
nesislapstys piktoji dvasia. Ališauskas A. P.
žmogui ar jo turtui. Kamajiškiams tai
Mano gimtinė – Lukštiniai, p. 41.
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labiausiai būdingas rūkymo būdas. Šiuo atveju pastatams ir sodyboms apsaugoti
pasitelkiamas ilgalaikį apotropinį verbos poveikį papildantis momentinis (situacinis)
veiksmas. Tai taip pat prevencinis aktas, susijęs su konkrečia situacija. Šiuo veiksmu tarsi parodomas nepasitikėjimas ilgalaike apsaugine verbos galia. Griaudžiant
perkūnijai ir žaibuojant, žmonės verba smilkė trobą, ūkinius pastatus, net tvartus.
Galėjo tiesiog su kadagio (ėglio) šakele per audrą smilkyti gyvenamąjį namą, ypač
prieš grėsmingą audrą nuo perkūno.40 Artimas turiniu ir verbos naudojimas su
kryžiaus ženklu, todėl pasitaikydavo kambarių rūkymo ir žegnojimo vienu metu
atvejų. Kamajuose prieš perkūniją deginamą verbą peržegnodavo, taip pat smilkydami veiksmą papildydavo kryžiaus ženklu.
Ilgalaikes apsaugines funkcijas atlieka ir gyvulių smilkymas. Liaudiško pamaldumo dvasia gyvulių smilkymai verba XX a. pabaigoje pasitaiko retai ir galima
kalbėti apie papročio nykimą. Tai nėra senas reiškinys, nes Rytų Lietuvoje gyvulių smilkymas pirmą išginimo į ganyklas dieną atsirado XX a. pirmojoje pusėje.
R. Merkienės pateikiamais duomenimis, gyvulių smilkymas verbomis šioje teritorijoje
XX a. trečiajame–ketvirtajame dešimtmečiuose jau išplitęs veiksmas.41 Tai patvirtina
ir lauko tyrimų medžiaga, nes, kiek siekia žmonių atmintis, prieškariu Kamajų
apylinkėse jau žinotas smilkymas kadagio šakelėmis. Šis paprotys pasitaiko netgi
XXI a. pradžioje. Galimas dalykas, atsiradęs gyvulių smilkymo verbomis paprotys
veikė kadagio verbų šventinimą, nes jo šakelės smilkyti labiau tinkamos. Pirmiausia kadagiai panaudojami gyvuliams aprūkyti pavasarį, išgenant juos į ganyklas.
Sunku pasakyti, kiek XX a. pirmojoje pusėje toks veiksmas Kamajų apylinkėse
buvo paplitęs ir kada atsiradęs. Tačiau XX a. pradžioje Stõniškių kaime, pirmą
kartą išgenant gyvulius į ganyklas, šeimininkė piemeniui ir gyvuliams ištepdavo
kojas nuo Užgavėnių sriubos likusiais nugriebtais taukais, kad gyvatės nekąstų, ir
parūkydavo Verbų ėgliais ar Žolinės žolėmis nuo blogos akies ir burtininkų (čėraunykų) nužiūrėjimo.42 Taigi smilkyta ne vien kadagio verba, bet taip pat kartu ir su
kitomis sakramentalijomis. Rokiškio krašte buvus ir kitokia apeigos forma. Antai
Obelių ir Kriaunÿ krašte prieš išgenant pirmą kartą į ganiavą tvarte šeimininkė
su verba apeidavo aplink gyvulius.43 Smilkomos verba tvarte ir susirgusios karvės.
Kai gyvulys nepaeina, tai šalia pasmilko, nors būtų geriau sudaryti apsauginį ratą,
t. y. apeiti aplink gyvulį, tačiau saugumo (šalia yra šieno ar šiaudų) sumetimais
tvarte to nedaro (Kamajų apylinkė). Kadangi, kaip minėjome, gluosninių medžių
žiedus – kačiukus vadindavo avelėmis, pašventintos šios verbos dalelės tikslingai
naudotos avių produktyvumą skatinančiuose maginiuose veiksmuose. Tuo tikslu
avelėm duodavo po porą verbos katinukų, tikėta, kad tada jos ves po du ėriukus.
Arba tiesiog katinukais rūko avis, kad
geriau eitų (Kriaunos).44 Rūkė gyvulius 40 Ališauskas A. P. Ten pat, p. 41.
41
M e r k i e n ė R . Išginimo ritualų analogijos bei
ir nuo pakenkimo stebėjimusi (padyviarealai Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje (XIX a.
jimo). Dumbliÿ kaime genant gyvulius
antroji – XX a. pirmoji pusė), Iš lietuvių etnogenezės,
į ganyklas, pirmą ganiavos dieną ap- 42 Vilnius, 1981, p. 102–105.
Kairiūkštytė-Galaunienė K. Maistas ir jo parūkydavo nuo perkūnijos.
ruošimas Rokiškio rajone XX a. pirmojoje pusėje,
Etnografija, Vilnius, 1992–1993, t. 2–3, p. 83.
Taigi rūkymas verba taikytas sie
43
M i s i ū n a i t ė O . Liaudies veterinarija, Obeliai.
kiant naudos įvairiose sudėtingose valsKriaunos, p. 572.
tiečio gyvenimo situacijose. Paminėti 44 VUBR, f. 169, b. 256, l. 11.
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rūkymo variantai siejasi su valstiečio ūkio reikalais. Tačiau verbos naudotos ir
šeimos gyvenime. Kai namuose yra sunkus ligonis, parūkoma verba dėl palengvėjimo (Eidžioniÿ k.).45 Pasmilkomas susirgęs vaikas (Kriaunos).46 O Šeduikiškio
kaime sakyta, kad rūko žmogų užklupus blogiems sapnams.47 Taigi žmonės, kaip
ir gyvuliai, aprūkomi liaudiško pamaldumo dvasia, nes veiksme dera maginiai
ir krikščioniškieji siekiai. Tačiau labiau tikėtina, jog krikščioniškąja prasme sakramentalijomis smilkė mirusiuosius, kad prie jų nepristotų piktosios dvasios.48 Taip
pat dūmais palaimindavo karstus, o sudžiovintą verbą dėdavo į mirusiojo karstą.
Gana svarbi tokio pobūdžio apeigose šalia verbos šventinta žvakė, kurią deda į
pagalvę, prieš tai karstą pasmilkę verba (Kamajų apyl., Urlių k.).49 Taigi medžiagos
visuma leidžia kalbėti apie XX a. buvusį vienos verbos naudojimą ir pasitaikantį
vartojimą komplekse su kitomis sakramentalijomis. Kita vertus, renkant medžiagą
XXI a. pradžioje, užfiksuoti vienetiniai papročio atvejai ir medžiaga neatskleidžia
veiksmo masto ankstesniais dešimtmečiais, todėl sunku pasakyti, ar tai visuomet
buvęs negausiai praktikuotas, ar tiesiog baigiantis nykti veiksmas. Būta smilkymo
verba kunigo kalėdojimo metu, prieš jam apsilankant namuose. Žinoma, galima
manyti, kad smilkoma dėl to, kad namuose pagerėtų oras, tačiau tam tiktų bet
kokia šio medžio šakelė, o smilkant šventinto kadagio spygliais, tai jau siejama
su religijos sfera, kuriai atstovauja kunigas.
Kaip minėjome, pašventintų verbų laikymo namuose trukmė skirtinga. Vienu atveju pasenusias verbas užneša į palėpę arba sudegina. Kamajų apylinkių
gyventojai liudija apie visoje Lietuvoje išlikusį žmonių atmintyje šventintos verbos
deginimą per Pelenų dienos apeigas, nes tai liturginė tradicija.50
„Verba virsta pelenais, kuriais kunigas barsto galvas Pelenų dieną. Tai reiškia, kad jos
pelenai šventi. Jei namuose sudegini verbą, tai tuos pelenus ne su kokiom atliekom išpilt
reikia, o kur auga naudingi augalai išbarstyk...“ (Eidžionių k.).51
Ši aplinkybė leidžia teigti, kad tokie veiksmai nesiejami vien su tikėjimu
verbų apsauginėmis galiomis, o jos vartojamos kaip sakramentalija apskritai, nes
daug sakramentalijų liaudiškojoje ūkinėje praktikoje atlieka panašias apsaugines
funkcijas.
Apibendrinant tyrimą, galima teigti, kad Verbų sekmadienį šventinamų
šakelių Kamajų apylinkėse nomenklatūra įsikomponuoja į Rytų Lietuvos regiono
verbų turinį. Liturginėje praktikoje XX a. antrojoje pusėje išlikęs įvairių gluosnio atmainų šakelių šventinimas išlieka, tačiau tradicija pamažu kinta ir didėja
kadagio šakelių šventinimo ir panaudojimo liaudiškuose papročiuose apimtis.
Lauko tyrimų medžiaga liudija, kad tikslai, kuriais šventės dieną bei pošventiniu
laiku panaudojamos šakelės ir su tuo
susiję papročiai, įtakos turi ir verbų 45 Velykų rytą lelija pražydo, p. 64.
46
puokštelės turiniui. Antai galima teigti, 47 VUBR, f. 169, b. 256, l. 11.
VUBR, f. 169, b. 104, l. 58.
kad smilkymo verbomis apimties di- 48 Kodienė-Daleckaitė D., Blazarėnienė-Laučiškytė S. Kalendorinių švenčių papročiai, p. 450.
dėjimas lemia kadagio šakelių šventi49
VUBR, f. 169, b. 256, l. 4.
nimo papročio įsitvirtinimą liturginėje 50 Čibiras K. Liturgika, Kaunas, 1942, p. 108.
51
Velykų rytą lelija pražydo, p. 68.
praktikoje.
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Išlieka plakimo pirmiausia šventintomis verbomis paprotys, kaip ir veiksmą
lydinčios maginės formulės. XX a. pirmojoje pusėje jos turėjo vietinių Šiaurės
Aukštaitijai būdingų motyvų – piemenų ir apskritai ganymo temos akcentavimą,
kuris, nykstant gyvulininkystės papročiams, lieka tik žmonių atmintyje. Kamajų
krašte išlikusi XX a. Lietuvai būdinga sodybų ir pastatų globa su verba ilgalaikiais ir momentiniais (situaciniais) apotropiniais (apsauginiais) tikslais, tarp kurių
svarbiausias yra siekimas išvengti perkūnijos ir žaibo sukeltų padarinių. Šiek tiek
verbos dūmai naudoti gyvulių bei žmonių apsaugai ir sveikatai užtikrinti.
Konkretūs verbų vartojimo įvairiose gyvenimiškose situacijose tikslai ir būdai pirmiausia orientuojami į Dievo galias apskritai. Tačiau krikščioniškoji verbų
prasmė susipina su maginiais žmonių siekiais ir šių dviejų pusių derinys yra
pagrindinė liaudiškojo pamaldumo tiriamoje sferoje raiškos forma. Šiuolaikinė
verbų traktuotė artimiausia krikščioniškajai sampratai, nes, parneštos į namus,
jos laikomos kaip šventės simbolis. Kita vertus, netiesiogiai per šį paprotį verbos
nepraranda ryšio su liaudiškąja tradicija. Išlieka verbų saugojimo patalpose argumentavimas šventinto daikto buvimo konkrečioje erdvėje svarba, kuri sutampa su
šiuolaikiniu krikščioniškuoju verbų vertinimu, kai jų laikymas siejamas su verbos
kaip tikėjimo simbolio prasme.
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Šeimos papročiai
Aurika Sirvidienė

Vestuvės
Aprašomi vestuvių papročiai atspindi Kamajų valsčiaus žmonių gyvenimą
XX a. viduryje. Antrasis pasaulinis karas ir sovietų atnešti pokyčiai palietė ir
šeimos švenčių papročius. Atsiranda įvairių pasikeitimų, susijusių su religijos
draudimais. Pavyzdžiui, pateikėja Uršulė Bernatavičienė (Bačiulytė) iš Mikni¿nų
pokario metais tuokėsi paslapčiomis nuo visų Šimonysê – apsivilkę buvo paprastai,
kaip einant į bažnyčią, be gėlių, nes galėjo pamatyti stribai.
Kaip ir visur Lietuvoj, Kamajų apylinkėje tradicinės vestuvės prasidėdavo
piršlybomis. Pasak Onos Nakienės (Girdauskaitės), „buvo piršliai, kad bernui reikia
panos. Tai atsiranda piršlys, toks papijokas.“ Ona Girgždienė (Lašaitė) sako, kad
„piršlėm važiuodavo“. Jos vyriausioji sesuo Emilija tekėjo mesiedi – nuo Kalėdų iki
Užgavėnių – piršlybų metas. Kai atvažiuoja piršliais, piršlys atveda kavalierių,
giria (loja) jį. Onos Girgždienės (Lašaitės) mamutė privirdavo dešros, svečiai
valgydavo, gerdavo. Jeigu vaikinas patinka, kviečia paną su jos tėveliu apžiūrėti
ūkio (į pražvalgas).
Emilijai Lašaitei buvo daug piršlių, bent 30, o ištekėjo už 30-tojo, našlio.
„Čia, kad bus likimas, ir pasiimsi“, – sako pateikėja ir tiki kažkieno valia iš aukščiau
nutekėti už vyro. Ona Lašaitė mano, kad seseriai Emilijai įgriso būti apkalbamai
(raišomai). Sesers gyvenimas nenusisekė, nes, Onos manymu, blogas ženklas buvo
per vestuves susimušę du kaimo vyrai – Drambauskas ir Uldukis iš Nork¿nų
kaimo. Taip mušėsi, kad net sienas sukruvino. Yra tokie burtai (varažbitai): jeigu
per vestuves susikruvina neprašyti svečiai, tai jaunųjų gyvenimas nebus geras.
„Teip ir buvo – nedoras vyras, gėrė, mušė.“
Tačiau būdavo, kad pirštis sulaukia tik vieno vaikino. Taip piršosi Kazimierai Spaičienei (Katinauskaitei) jos vyras Steponas Spaičys. Jie buvo iš anksčiau
susipažinę, nes Stepas gyveno netoliese. „Pirmų kartų tai piršlėm ataja su piršliu,
ašei audžiau, išsivede man laukan. Ir sako: ar aisi užu manis? – Neisiu. Tai in rytojaus ataja vienas, be piršlio atsklaust. Atsakiau, kad mano kraitis dar nekrautas, e anas:
apsiženykim, paliksiu tavi pas tėvus, kai sukrausi kraitį, parsvešiu.“ Atėjęs Steponas
atsinešė butelį, sugėrė su broliu, bet Kazimiera negėrė. Užsakų (ažusakų) bažnyčioje nebuvo. Pirma susirašė Obìliuose, o paskui Lùkštuose tuokėsi (ėmė šliūbą).
Buvo tokių atvejų, kad tuokdavosi dėl įvairių priežasčių be piršlybų. Pavyzdžiui, Stefanija Mekuškienė (Paunksnytė) tekėjo už Albino Mekuškos 1950 m.,
nes vyras ją buvo nusižiūrėjęs nuo antros klasės. „Kai užaugsi, tavi imsiu. Vienųkart
atajįs pasakė: „Kaip, ar apsgalvojai? Arba, arba.“ Stefanijos mama nenorėjo leisti
dukters už Mekuškos. Pateikėja mano, gal dėl to, jog dieną vyras dirbo rusų
valdžioj apylinkės pirmininku, o naktį padėdavo „miško žmonėm“. Po kiek laiko
Stefanijos mama nusileido.
Kai kurios piršlybos taip ir likdavo tik piršlybomis, vestuvės neįvykdavo.
Štai Eleną Gečiūtę iš Salÿ derėjo daug vaikinų, galiausiai sulaukė našlio su dviem
vaikais. Geri ūkininkai nesipiršo, nes buvo neturtinga. Pasogos dažniausiai prašydavo
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Povilo Jurgelionio ir Karolinos Kaušakytės vestuvės (iš kairės): 1-oje
eilėje – Bronė Gruoblytė, jaunieji Karolina ir Povilas, Petras Kaušakys;
2-oje eilėje – Antanas Kaušakys, Bronė Jurkštaitė (Kaušakienė), Kazys
Kaušakys. Verksnionių k. Apie 1940 m. Iš Elvyros Baltušienės albumo

Janinos Tumonytės vestuvės. Apie 1951 m. Verksnionių k. Iš Albinos Kaušakienės albumo
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Vestuvių stalą užsėdę
persirengėliai.
1960 m. Kamajai

2000 litų, o minėtas našlys nusileido iki 1000 litų, tačiau Elenos mama teturėjo tik
10. „Teip ir likau netekėjus. Nebuvau visiškai nulūžus, galgi glauna, bet vidutinė.“ Nors
ir vyriausias Elenos brolis Vincas Gečius, priklausęs Salų pavasarininkų kuopai,
buvo garbingas, aukštas pareigas einantis žmogus, vis tiek sesuo liko be poros.
Norint ištekėti turtas prieškarinės Lietuvos laikais dar tebebuvo lemiamas veiksnys.
Taigi, viena iš pirmųjų vestuvinių papročių dalių buvo piršlybos, kurių
tikslas – gauti merginos sutikimą tekėti ir sutarti dėl turto, tai yra pasogos – kiek
duos merginos tėvai pinigų, ar duos karvę, arklį ir netgi žemės ūkio padargų.
Po piršlybų ir pražvalgų skelbdavo užsakus. Tris savaites po mišių bažnyčioje
skelbia, kad toks ir tokia susituoks tam tikrą dieną ir, jeigu kas iš bendruomenės
narių žino apie vaikino ar merginos nesantuokinius ryšius ar nesantuokinį vaiką,
turi pranešti bažnyčioje. Tokiu atveju vestuvės išyra, o jeigu nėra jokių kliuvinių,
tai ketvirtą savaitę kunigas sutuokia. Kaip sako Ona Nakienė (Girdauskaitė) iš
Kamajų, „jeigu eis į stoną moterystės, tai tris savaites skelbia užsakus, kad nebūtų
strioko, o ketvirtoj šliubavoja“.
Praėjus užsakams, skirtą vestuvių dieną susirenka jaunosios pulkas jos tėvų
namuose. Ona Girgždienė (Lašaitė) prisimena, kad jos sesuo Emilija prieš šliūbą verkė,
sėdėdama ant krosnies. Vestuvių dieną susirinkusios sesers pamergės (pamergiai),
užsėdusios stalą, pradėjo dainuot graudžias dainas. Miliutė bučiavo tėvams kojas
ir laukė pabrolių, kad susėstų prie stalo. Atvažiavo jaunikis su savo pabroliais,
tada jaunieji sustojo drauge. Su visais atsisveikino, o susirinkusieji išlydėjo. Tėvelis davė kumelius (pati pelningiausia ūkio šaka buvo kumeliÿ laikymas), važius
gražiai apipynė ir išvažiavo į Ragìlių bažnyčią, kur juos sutuokė (suvinčiavojo). Po
vinčiaus važiavo į jaunosios pusę, buvo užtvertas kelias – ištaisyti vartai (bromos),
pro kuriuos norint eiti, reikėjo išsipirkti. Pabroliai statė butelį ant stalo, o svočia
vestuvinį pyragą (karvojų). Kitose bromose pajauniai išsipirko saldainiais.
Per Kazimieros Katinauskaitės ir Stepono Spaičio vestuves 1951 m. sausio
5 d. Želmenÿ kaime buvo pastatytos eglutėmis puoštas bromas. Porą sutinkantys
artimieji, kaimynai laukė jaunųjų su duona, druska ir degtine. Kazimiera ir Steponas turėjo išgerti stiklelį degtinės, padažyti duoną į druską ir užsikąsti duona.
Taip jie sutinkami prie namų kaip vyras ir žmona.
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Vartai (bromas) iš nukirstų eglaičių Stepono Spaičio ir Kazimieros Katinauskaitės vestuvėse.
1951 m. Želmenų k.

Aldonos Zenkovienės (Spaičytės) pusseserė Stefanija Katinauskaitė tekėjo
apie 1964–1966 metus. Neįprasta tiems laikams buvo, kad po civilinės santuokos
mergina nevažiavo gyventi pas vyrą. Tik po metų vasarą susituokę Lùkštų bažnyčioje, išvažiavo pas vyrą į Panemunėlį.
Už vyro tekanti Stefanija Mekuškienė (Paunksnytė) santuokos sakramentą
ėmė Duokiškio bažnyčioj, o grįžtant pirmas bromas buvo Nečioniÿ kaime. Čia
jaunuosius sutiko su stikliniuku alaus. Už tai pajauniai davė saldainių. Antras
bromas buvo gimtajame Lapiìnių kaime, kur susituokusiuosius pasitiko Stefanijos
mama ir sesuo. Į vyro pusę nevažiavo, nes jo tėviškė toli, Dusetosê. Merginai
mama paskyrė geriausią karvę, tris nemažus paršelius, o ji pati buvo nusipirkusi
užsienietišką avelę.
Emilijai Skeirienei (Lašaitei) tėvas gyvenimo pradžiai iš varžytinių iš Pakulio
nupirko 14 ha žemės Čižuosê. Čia jaunieji ir statėsi naujus trobesius.
Neįprastos buvo Onos Girgždienės (Lašaitės) vestuvės. Ji su vyru pareiškimus
tuoktis metrikacijos skyriui padavė 1951 m., bet Vytautas Girgždys iki 1958 m.
kalėjo Magadano kalėjime. Per tuos septynerius metus daug kaimo bernų piršosi
Onai (ir gana bagoti), bet moteris nesutiko tekėti už jų, laukė savo Vytauto. Ir
1958 m. vasario 9 d. jiedu susirašė metrikacijos biure, o tais pačiais metais balandžio 13 d. Kamajų bažnyčioje tuokėsi (ėmė šliūbą).
Paprastai iš bažnyčios susituokę važiuodavo pas jaunosios tėvus, tačiau Paulina Tumienė (Gikytė) iš Kãlvių su vyru Jonu Tumu pirmiausia važiavo pas svočią
Kirdeikienę, o tik paskui į vyro namus Kalviuose, kur jaunuosius pasitiko anyta.
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Jono Tumo ir
Paulinos Gikytės
vestuvės. Pajauniai ir
pamergės (iš kairės):
Kazys Tumas, Bronė
Tumaitė, Albinas
Jakubonis, Danutė
Tumaitė (Stasiškienė),
Vladas Tumas.
1954 m. Kalvių k.
Iš P. Tumienės
albumo

Kai kurios pateikėjos pamena, kad nuotaka, atėjusi į vyro namus, apdovanodavo vyro artimuosius. Kazimiera Spaičienė (Katinauskaitė) vyro tėvui dovanojo
pirktinius (krominius) marškinius, dviem seserim po palaidinukę (bliuzelę), motinai –
suknelę. Priimdama marčią anyta sutiko ją su duona ir druska ir įleido į vidų.
Uošvis laukė ant laiptelių. Paskui visi sėdo už stalo, vaišinosi. Vėlai vakare sugulė
miegoti visi keturi tame pačiame kambaryje. Artimieji rytą juos kėlė džeržgindami
skardomis (blėkomis). Motina sūnui atnešė puslitrį, o Kazimierai – pyragą (bundą).
Reikėjo išsipirkti, kėlėjams atiduoti tą butelį su pyragu. Po pusryčių vyro motina
perdavė jaunajai žarsteklį (kačergą) ir šakes. Tačiau Kazimiera atsisakė šeimininkauti ir motina liko gaspadine. Anyta ir pečių kūreno, ir valgyti virė. Kazimiera
nevirusi, nes nieko neturėjusi.
O Emilija Veliniškytė iš Duokiškio prisimena, kad kaime tuokėsi invalidas
vaikinas, tai jo motina pirmą naktį ėjo klėtin su jaunaisiais – mokė sugulti.
Danutė Stasiškienė (Tumaitė) iš Kalvių sovietmečiu vestuves šventė dešimt
parų. Į bažnyčią tuoktis važiavo paslapčia, be užsakų, nes jeigu kas nors būtų
sužinojęs iš pašalinių, būtų turėję didelių nemalonumų darbe. Važiavo išpuoštais
automobiliais. Liudininkais buvo kaimynai ir vyro sesuo. Prieš pat vestuves Danutė
nusivežė spintą su drabužiais į vyro namus Kalviuose. Grįžtančius iš bažnyčios
sulaikė berželiais papuošti bromai, pastatyti Kamajuose ir Kalviuose. Persirengėliai
užsėdo stalą, kurį reikėjo išsipirkti. Sėdintieji dainavo: „Aikit šalin jūs, vyžočiai, /
Atais kupčiai mums bagočiai.“
Svočia išpirko stalą ir pajauniai su jaunaisiais galėjo užimti savo vietas.
Jaunojo pusėj – jo pabroliai, o jaunoji su pamergėm. Piršlys įnešė rūtų vainikėlį,
sakydamas, kad jį nupynė jaunasis.
Rytą apie 4 val. buvo jaunųjų keltuvės. Grojo muzikantai, o svečiai barškino žvanguliais. Sutuoktiniai už prikėlimą dovanojo saldainių ir butelį degtinės.
Pateikėja mini, kad 12 valandą dienos degino vainiką. Ant galvos jai tuomet
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nieko nerišo. Moteris prisimena, kad tuokiantis jos dukrai 9-ajame dešimtmetyje,
sudeginus vainiką, merginai užrišo skarelę. Nuotaka, prieš išvažiuodama į jaunojo
namus, atsisveikino su tėvais ir svečiais.
* * *
Iš girdėtų pasakojimų galima daryti išvadą, kad XX a. viduryje Kamajų
apylinkėje tuokdamiesi žmonės šventė labai skirtingai – vieni su piršlybomis, kiti –
be jų, vienur skelbė užsakus, kitur – ne, vienur statė vartus, o kitur net vengė
pranešti apie savo tuoktuves. Pavyzdžiui, Pranas Zaborskis ir Elena Šešelgytė iš
Kamajų tuokėsi 1954 m. Kaune.
Daug senoviškų papročių, paminėtų pateikėjų, nyksta, o vietoje jų atsiranda nauji. Antai, anyta pasitinka naują marčią su žarstekliu (kačerga). Iki 1950 m.
vestuvėse buvo geriamas tik alus, vėliau atsiranda degtinė, o apie 1960 m. vestuvininkai jau ragauja ir šampano. Tik iš vienos pateikėjos – Liudos Dovainienės
(Motiejūnaitės) iš Dava¤niškio kaimo – sužinome, kad antrą vestuvių dieną buvo
kariamas piršlys. Galima drąsiai teigti, jog į vestuvinius kaimo papročius pamažėle
braunasi naujos tradicijos. Pavyzdžiui, į metrikacijos biurą ir bažnyčią praėjusiojo
šimtmečio septintajame dešimtmetyje jau važiuojama ne arkliais pakinkyta lineika,
vežimu, o išpuoštais lengvaisiais automobiliais. Nyksta dainuojamoji tautosaka, tik
viena kita pateikėja užsimena apie jaunosios graudinimo, sodo išpirkimo dainas.

Gimtuvės
Susituokus visada laukiama vaikų. Jų gimimas – ypatingas įvykis šeimos
gyvenime. Vaiko laukimasis ir gimimas susiję su įvairiais gimtuvių papročiais,
kurių Kamajų apylinkėse XX a. 3–7 dešimtmečiais dar buvo laikomasi, nors ne
visose šeimose.
Besilaukiančios moterys buvo savotiškai varžomos. Tam tikrus elgesio draudimus lėmė nuomonė, kad jeigu nėščioji ką nors neleistino darys, tai kaip nors
atsilieps jos kūdikiui. Negalima apkalbėti kito žmogaus, imti svetimo daikto, patariama nesistebėti (nesidyvyti), jei kas nepatinka, net nežiūrėti į tą pusę. Emilija
Veliniškytė iš Duokiškio sako, jeigu „insižiūrėsi kokian špėtnan [prastos išvaizdos],
tai vaikas bus nekoks“. Uršulė Bernatavičienė (Bačiulytė) pamena, kaip nėščia eidama
pro kaimynų vyšnias užsimanė uogų, bet draugė pasakė, kad neimtų, nes „vaikas
dar baisiau vogs“. Išsigandus nėščiajai negalima buvo liesti kurios nors kūno vietos,
kitaip gimusiam kūdikiui toje vietoje bus raudona dėmė.
Kaimo bendruomenė ypač vertino besilaukiančią, jos prisibijota, tarsi turinčios antgamtinių galių. Sakoma, kad jeigu nėščioji skolinasi ko nors, privalai
neatsakyti, nes „pelėm apleis“. Bronės Trakienės (Zizaitės) anyta nėščia neidavo
pas kaimynus skolintis, o siųsdavo vyrą. Tačiau, atsisakius duoti prašomo daikto,
buvo galima atšaukti besilaukiančios „siunčiamas peles“ – reikėjo, moteriai išėjus,
„per slenkstį kirviu kirst, tai tadu čėrai [burtai] nemačys“.
Jeigu besilaukiančiai tekdavo būti laidotuvėse, tai ji turėjo savotiškai saugotis. Paulina Tumienė (Gikytė) iš Kalvių nėščia dalyvavo kaimyno laidotuvėse, tai
mama liepė išeiti iš trobos pirmiau karsto (grabo) išnešimo, nes jeigu seks paskui
mirusįjį, tai gali kūdikiui kas nors negera nutikti.
1300

E T N I N Ė K U LT Ū R A

Daugiausia moterys gimdydavo Kamajų ir Rokiškio ligoninėse, bet kai kurios pasakoja, kad vaikelį gimdyvės namuose priimdavo pribuvėja. Vyrui atvežus
pribuvėją, kitiems šeimos nariams būdavo liepta išeiti į kitą patalpą. 1918 m.
Stefanija Mekuškienė (Paunksnytė) gimė prie bobutės namuose. Bobute buvo tėvo
motina Rozalija Paunksnienė (Pranskūnaitė) iš Vaine¤kių kaimo. Tačiau Stefanijos
dukra Rūta 1953 m. jau gimė Kamajų ligoninėje. Apie savo pirmagimės gimimą
pateikėja kalba šitaip:
„Nėščia buvau stipra, kaip gelažinė. Bet toj dienoj nuvežiau Pročkiuos su vyro broliu
mėsų pirtin rūkyt, sukabinom pūdinius [~16 kg] skilundžius. Tas Janukėnas iš vakaro
sakė, kad pasimt – jau išsirūkį, bet kai in man in rytojaus pasižiūrėjo, sakė, kad neišsirūkį. Jam mano burna pasrodė negraži. E aš nieko nejutau. Atajus namo, da sugalvojau
eit majavon [į gegužines pamaldas] Duokiškin. Babutė 24 vaikus priėmus jau laukė
namie. Ažėjau un draugį Aneliūtį Duokišky, bet tik išėjom ait bažnyčion, draugė sudraudė. Vakari pavalgėm namie – paplūdau: mačiut, aš vandeny. To Prūsienė iš Kišonų
pamatė, sakė: vaikeliuk, nei pradėt. Aš tau nepagelbėsiu, gimdos kakliukas visai siauras.
E vyras atsirado tik pusę dviejų naktį. Kai važiavau per miškų, baisiai sopėjo, nuvežė
Kamajuos, dirbo, dirbo, leg ištraukė dviejuos. Atkratė mergytį, buvo pridusus 25 min.,
e 30-toj surėkė – tadu pradėjo ait šviesyn, šviesyn... Tik vidudeny dvyliktoj valundoj
pagimdžiau. Pasakė, daugiau nebegimdyt.“
Ona Girgždienė (Lašaitė) gimė 1942 m. Čižuosê prie bobutės Uršulės
Smalstienės. Kai Onos mama ją gimdė, tai ir Smalstienės marti gimdė tuo pačiu
metu, tai bobutė „abiejų vaikus in rozą [kartu] ir prijėmė“. Ji pamena mamą pasakojant, jog bobutė pas gimdyvę pabūdavo nors savaitę, padėdavo namų ruošoj,
nuprausdavo vaikelį.
Kita pateikėja Uršulė Bernatavičienė (Bačiulytė) iš Mikniūnų sako, kad jos
mama visus septynis vaikus gimdė prie bobutės Balienės (taip vadinta pagal vyrą
Balį). Jai mama už pagalbą duodavo stuomenis, staltiesę, skarytę, lašinių, sūrį,
o jei neturėjo, tai pinigų. Pribuvėja gimusį silpną vaikelį ir pakrikštydavusi. Sukalbėdavo poterius, peržegnodavo kūdikį, užpildavo šventinto vandens, o paskui
pasakydavo vardą. Manyta, kad jei gimęs silpnas numirs nekrikštytas, tai jo siela
nebus katalikiška. Pati pateikėja pirmą mergytę 1950 m. gimdė namie prižiūrima
akušerės, o vėliau tris sūnus – ligoninėje Kùpiškyje, Kamajuosê, Rõkiškyje.
Lankyti gimdyvės pirmiausia ateidavo kaimynės, o paskui giminaitės. Paprastai
jos atnešdavo lauktuvių ko nors iš maisto produktų (sviesto, sausainių, pyragų),
vystyklų, rankšluosčių. Tačiau lankydavo gimdyvę tik po dviejų savaičių arba
mėnesio. Pasak Aldonos Ruželienės (Malinauskaitės) iš Salų, prie ką tik gimusio
kūdikio svetimų žmonių neprileisdavo, nes gali nužiūrėti vaiką.
Pati gimdyvė saugodavosi nevalgyti labai aštraus, sūraus ir rūgštaus maisto,
nes, maitindama krūtimi, pagadintų pieną. Vaikelį žindydavo iki vienų metų ir
ilgiau. Be savo pieno, duodavo manų košės, pačiulpti soskę – pakramto duonos
su cukrum ir suriša į marlę tokį čiulptuką.
Ateidavo laikas vaiką atjunkyti. Bronės Trakienės (Zizaitės) dukterį žįsti
mamos krūtį atpratino jos vyras. Jis liepė žmonai pagyventi kelias dienas kitame
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kambaryje, o dukterį pasiėmė su savim ir dvi dienas nerodė mergaitei mamos.
Taip ši ir atprato. Yra prietarų, kad negalima atjunkyti per karščius, kai atskrenda
arba išskrenda paukščiai, nes tikėta, kad kitaip jie vaiko dalią ar atmintį išneš.
Anastazija Šeškienė (Lašaitė) iš Vaštakÿ gyveno varganai, tai savo vaikus
maitino ne manų koše, o daržovėm, žuvies taukais. Vaikus miegoti palikdavo
saulėtoje vietoje, o žiemą – priemenėje (namelyje) truputį palaikydavo. Prausdavo
kasdien tris mėnesius.
Naujagimį suvystydavo į valnis, t. y. į vystyklus ir apvyniodavo juosta (valniu), kad kojelės nebūtų kreivos. Migdydavo pintame krepšyje, pakabintame ant
lingės – palubyje pritvirtintos lanksčios karties. Kai vaikelis jau paaugdavo, kad
galėdavo pats iš guolio išsiropšti, tai guldydavo į lopšį. Bronė Trakienė (Zizaitė)
prisimena: kai ji savo mergaitę paguldė į modernų vežimėlį, tai anyta ištraukė
keturkojį medinį lopšį ir paprašė, kad anūkė gulėtų jame.

Krikštynos
Kūdikį buvo privaloma pakrikštyti – paprastai krikštijo bažnyčioje kunigas,
jei kūdikis silpnas – namie pribuvėja. Krikštijant bažnyčioje, užprašydavo krikšto
tėvus. Kūmais būdavo giminės arba artimi kaimynai. Dailiai aprengtą 1–6 mėnesių
vaikelį – mergaitę balta suknyte su rožiniu kaspinu, o berniuką su mėlynu –
veždavo tiktai kūmai. Krikšto tėvas sumoka kunigui už pakrikštijimą, o kūma į
vaišes atsiveža pyragą. Važiuojant krikštyti abu kūmai turi sėdėti susiglaudę, kad
vaikas nebūtų su pradante – tarpu tarp priekinių dantų.
Sovietmečiu ne visi drįso viešai krikštyti vaikus bažnyčioje. Aldonos Ruželienės keli vaikai pakrikštyti kunigo Morkvėno iš Salų namuose. Tačiau dukrą
Vitą 1957 m. paslapčiomis krikštijo Ragelių bažnyčioje, nes ten vietiniai žmonės
Ruželienės šeimos nepažinojo (Rageliai yra Rokiškio valsčiuje, gana toli nuo Salų).
Bobutė krikštydavo tik tuo atveju, jeigu vaikelis gimdavo labai silpnas
ir, kaip sako A. Šeškienė (Lašaitė) iš Vaštakų, „reikia greit pakrikštyt, kad vaikas
būtų Dievo“. Pagal Genutės Raugienės (Ridikaitės) iš Prõčkių atsiminimus, švariai
nusipraususi, prisijuosusi drobinę prijuostę bobutė naujagimį žegnoja, šventintu
vandeniu pašlaksto, duoda jam vardą. Taip ir įvykdavo krikštas. Pribuvėja buvo
dažnai kviečiama ir į krikštynų vaišes.
Salų bibliotekoje yra Vardynų metraštis, rašytas nuo 1964 metų gegužės
mėnesio iki 1969 m. spalio 1 d. Jame suklijuotos nuotraukos, kuriose užfiksuotos
naujagimių krikštynos Salų apylinkėje. Šalia padarytuose įrašuose abu krikšto
tėvai vadinami vardo tėvais.
Daugelis pateikėjų pamena tokį bažnytinį paprotį, kad gimdyvę, norinčią
klausytis mišių, kunigas įvesdavo į bažnyčią. Įvesdinimas galėjo būti praėjus dviem
dienom po gimdymo, tačiau dažniausiai – po 1–2 mėnesių. Genutę Raugienę (Ridikaitę) 1941 m. Duokiškio bažnyčioje įvesdino kunigas Matulis. Ona Girgždienė
(Lašaitė) iš Čižų prisimena, kad Kamajų bažnyčioje po gimdymo susirenka daug
moterų įvesdinimui, ateina klebonas, visos užsidega žvakes, klebonas sukalba
maldas ir, paėmęs už rankos moterį, iš zakristijos įveda į bažnyčią. Jai pritaria
ir Anastazija Šeškienė (Lašaitė) iš Vaštakų: „Iš seniau ir aš teip dariau nepaliepta.“
Anastazija pirmą sūnų pagimdė 1950 m., o paskutinį 1965 m.
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Krikštynos Kamajų krašte. 1965 m.

Tačiau kitos moterys nebuvo įvesdintos į bažnyčią. Kazimiera Spaičienė
(Katinauskaitė) teigia, kad „niekas nesakė, kada po gimdymo eit bažnyčion, nesakė, kad
pagimdžius moteris nešvari“.
Aptariant gimtuvių papročius reikia pasakyti, kad Kamajų apylinkėje šeimos
tvirtai laikėsi įvairių tradicijų, nors vadinamieji stribai ir persekiojo pateikėjas, bet
bažnytinės krikštynos nenunyko.

Laidotuvės
Paskutinis svarbus žmogaus gyvenimo įvykis – laidotuvės. Jose dalyvaudavo
ne tik artimi šeimos nariai ir giminės, bet ir visa kaimo bendruomenė.
Visos pateikėjos mini, kad mirštančiajam būtinai uždegdavo grabnyčinę (šventintą per Grabnyčias – vasario 2 d.) žvakę. Mirus žmogui, į laidotuves kviečiami
išlydintieji. Savi kaimo giedotojai tris vakarus giedodavo giesmes. Jauną mirusįjį
rengdavo baltai, suaugusius – juodai arba kita tamsia spalva. Karstus darydavo
meistras. Karstai buvo dažomi suodžiais, vėliau fabrikiniais cheminiais dažais,
vidus išpuošiamas iš balto popieriaus iškarpytais karpiniais (sietkelėmis). Lentų
karstui turėjo kiekvienoje sodyboje. Šešios gražios lentos visada buvo pasidėtos
pašalėje.
Elena Zaborskienė (Šešelgytė) iš Kamajų pamena, kad specialiai laidotuvėms
būdavo audžiamos lovatiesės (kapos), kurias kabindavo ant langų. Tokiomis kapomis
uždengė langus 1985 m., mirus jos vyro patėviui ir vyro motinai.
Atsisveikindami su mirusiuoju, Davainiškio kaime vaikai velionei motinai
bučiuodavo rankas ir kojas, o tėvui – rankas. Laidojant jauną žmogų, būdavo
pinami vainikai, jais puošiami arkliai, kuriais į kapines jodavo vainikuoti vaikinai.
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a

b
Julijos Stasiškienės (Šepkaitės) laidotuvės Kuokšių k.: a – Atsisveikinimas su velione sodyboje
prie gyvenamojo namo. Prie karsto geležiniai vainikai, b – Berželiais papuoštas sunkvežimis su
velionės karstu
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Per gedulingus pietus negerdavo jokių svaigiųjų gėrimų, tik giedotojams
(kantoriams) šiek tiek duodavo. Palaidojus tą pačią dieną po gedulingų pietų kalbamas rožančius, giedama. Po laidotuvių iš kiekvieno kaimo kiemo būdavo renkami
pinigai užpirkti mišioms už mirusį. Jos už velionį laikomos septintą dieną, kas
mėnesį ir po metų. Į metines susirinkdavo tik giminės.
Dar apie 1956 m. Kuokšiÿ kaime lydint į kapus visa kaimo procesija eidavo
pėsčiomis, tik karstą su velioniu į kapines veždavo apkaišyta berželiais mašina.
Artimieji nešdavo metalinius vainikus su dirbtinėmis gėlėmis.
Pasakojo
1. Uršulė Bernatavičienė (Bačiulytė), gim. 1928 m., gyv. Mikni¿nuose;
2. Angelija Bražiūnienė (Čepukaitė), gim. 1922 m., gyv. Juodonysê;
3. Genovaitė Dagienė (Grižaitė), gim. 1932 m., gyv. Grevíškiuose;
4. Antanas Dagys, gim. 1923 m., gyv. Grevíškiuose;
5. Elena Gečiūtė, gim. 1912 m., gyv. Salosê;
6. Ona Girgždienė (Lašaitė), gim. 1924 m., gyv. Čižuosê;
7. Stefanija Mekuškienė (Paunksnytė), gim. 1918 m., gyv. Duõkiškyje;
8. Ona Nakienė (Girdauskaitė), gim. 1914 m., gyv. Kamajuosê;
9. Genutė Raugienė (Ridikaitė), gim. 1922 m., gyv. Duokiškyje;
10. Aldona Ruželienė (Malinauskaitė), gim. 1927 m., gyv. Salose;
11. Kazimiera Spaičienė (Katinauskaitė), gim. 1918 m., gyv. Salosê;
12. Danutė Stasiškienė (Tumaitė), gim. 1931 m., gyv. Kãlviuose;
13. Anastazija Šeškienė (Lašaitė), gim. 1921 m., gyv. Vaštakÿ k.;
14. Bronė Trakienė (Zizaitė), gim. 1941 m., gyv. Duokiškyje;
15. Paulina Tumienė (Gikytė), gim. 1921 m., gyv. Kãlviuose;
16. Emilija Veliniškytė, gim. 1921 m., gyv. Duõkiškyje;
17. Elena Zaborskienė (Šešelgytė), gim. 1920 m., gyv. Kamajuose;
18. Pranas Zaborskis, gim. 1928 m., gyv. Kalviuose;
19. Aldona Zenkova (Spaičytė), gim. 1952 m., gyv. Salose.
Panaudoti Liudos Davainienės (Motiejūnaitės) ir Vytauto Davainio,
gyv. Dava¤niškio kaime, pasakojimai. Užrašė Zita Levaškienė. Medžiaga
saugoma Salų bibliotekoje.
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Liaudies gydymo tradicija
Rita Balkutė

2005 metais Kamajÿ apylinkėse buvo rinkta medžiaga apie liaudies gydymo tradiciją. Kamajiečiai pažino ne vieną augalą1 įvairioms ligoms gydyti, gydė
gyvūninės kilmės medžiagomis, mokėjo gydyti įvairiomis fizioterapinėmis priemonėmis. Kai kurias ligas gydė maginėmis priemonėmis ir užkalbėjimais. Iš viso
buvo surinkta per 200 vienetų receptų iš daugiau nei 20 pateikėjų.
Galvos skausmai gydyti paprastomis fizioterapinėmis priemonėmis, pvz., prie
kaktos būdavo rišama šalta skara. Bronė Juškienė iš Duõkiškio kaimo prisimena,
kaip jos močiutė gydė skaudamą galvą raugintais kopūstais:
„Ji vis būdava važiuoja turgun. Atvažiuoja iš turgaus, saka, jei prekes pardavei, visa
nuspirkai, kaip reikia – gerai, e jeigu neparduodi, susnervuoja, tada atvažiuoja, gula – ir
virpt galvų, net plyšta galva. Tai kų: šaltu skepetu, rugintais kapūstais dėdava močiutė
mana: invynioja skuduran ir apyriša galvų, tai, saka, mačija. Arba, būdava, kai duonų
kepi ir aždara juškas, ir tas smalkes, matai gi, ineina šitie garai, tai tadu irgi saka:
sugava galvų. Tai šitei klodava kapūstais ir rišdava galvų“2 ([7]3 RBAR4 60 (162).
Apyniai buvo vaistai nuo kraujo spaudimo ([13] RBAR 60 (48). Jei iš nosies bėgdavo kraujas, sutrintas sraujanoses5 kišdavo į nosį ([13] RBAR 60 (19).
Nusilpusiems vaikams kraują stiprindavo dilgėlių arbata ([20] RBAR 60 (165).
Jonažolės ramino nervus, padėdavo užmigti ([15] RBAR 60 (65). Vaikams,
kad miegotų, duodavo aguonų galvučių arbatos ([20] RBAR 60 (166).
Į skaudamą ausį dėjo jeronimą, raschodnyką6 ar lašino kamparo, gėrė našlaičių7 arbatą ([13] RBAR 60 (56); [21] RBAR 60 (124); [20] RBAR 60 (175); [20]
RBAR 60 (176). Bronė Barzdonienė iš Duokiškio bažnytkaimio pasakojo: kad geriau
girdėtų, pagalves prikišdavo paparčių ([3] RBAR 60 (147).
Nuo bronchito gėrė šalpusnį ([8] 1
Tekste esantys tarminiai augalų pavadinimai
RBAR 60 (74).
paaiškinami įvardijant juos oficialiai priimtais
pavadinimais, skliaustuose nurodant lotynišką jų
Širdį stiprino jonažolės arbata
atitikmenį. Už pagalbą identifikuojant augalus
([13] RBAR 60 (40, 59).
dėkoju Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto
mokslo darbuotojai dr. B. Karpavičienei.
Įvairias skrandžio ligas gydė žo2
Pasvirasis tekstas – autentiškas pateikėjo tekstas.
lėmis ar užpilais. „Jei skrandyje temperatūTaip pateikiami ir kai kurių augalų ar ligų tarra“, gėrė ramunėlius8 ([5] RBAR 60 (76).
miniai pavadinimai.
3
[ ] – laužtiniuose skliaustuose nurodoma pateikėjo
40 lašų pikio, užpilto spiritu, gydė
numeris.
skrandžio žaizdas ([8] RBAR 60 (69). 4 RBAR – Ritos Balkutės asmeninis archyvas.
5
Sraujanosės, kraujanosiai – paprastoji kraujažolė (lot.
Tarkuota ajero šaknis taip pat gydė
Achillea millefolium).
skrandžio ligas ([20] RBAR 60 (167).
6
Raschodnykas – šliaužiančioji tramažolė (lot. Glechoma hederacea).
Jei „užsivalgo, jei prariaugėja“, kai
7
Našlaitė, mažutės našlaitės – dirvinė našlaitė (lot.
nedirba ar nevirškina skrandis, jei skauViola arvensis).
da po krūtine, sakydavo, kad gumbas. 8 Ramunėliai – vaistinė ramunė (lot. Matricaria recuTada duodavo iš vaistinės pirktų čeme- 9 tita).
Čemeryčių grūdeliai – galimai citvaras – levantinis
ryčių grūdelių9 ar žibalo ([13] RBAR 60
kietis (lot. Artemisia cina).
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(54); [6, 16] RBAR 60 (198). Nuo pilvo skausmų gėrė pelynas10 ([3] RBAR 60 (131).
„Gumbu vadindava ir apendicitą“ ([21] RBAR 60 (127). Pupalaiškiai didino apetitą
([3] RBAR 60 (132). Jei vaikai blogai valgydavo, įtardavo, kad turi kirmėlių, todėl
duodavo čemeryčių grūdelių ([13] RBAR 60 (54).
Jei susirgdavo gelta, gėrė ugniažolės nuovirą, valgydavo morkas, gėrė obuolių
sultis, virdavo laukinės obelies žievę:
„Toks berniokas jaunas apsirgo gelta, gulėjo Obeliuos [ligoninėje]11. Morkų sunka labai
gerai [nuo geltos ir šunobela]. Obela, bet vadinas šunobela12. Ant jos net spygliai auga.
Pakelėm seniau jos augdavo šitos šunobelas ir obuoliukų do yr. Raikia atsipjaut šaka, juodoja [žievė] nulupt, o geltona lobytė nuskust ir išvirt arbatą. Ir pirmi vaistai, nereikia nė
daktara. Tai, būdava, tokia Prane vis serga, tai močia bėga in Pranukų. „Bėgu in Pranukų:
Prane apsirgo geltu, reikia [šunobelės].“ Anas ataneša iš miško šitų šakų, jai pritarkuoja,
ana nešasi. Sakau: „Taigi vežk un daktarų bent rozų.“ – „Neraikia daktaro nė jokio, šunobelas [reikia], e par mum niekur nėr.“ [Tai ir] šita moteris nuvežė puslitrį [savo sūnui
išvirtos šunobelės], ba vaikui buva [gelta]. Tai ana nuvežė ir šitam berniokui sugirde, kad
jau niekas nemate, až liminadų, daktaras nežinoja. „Aš paskui, saka, nuvažiuoju, daktaras
pasake: „Tai kaip tas vaikas teip greitai sugija.“ Aš nesakiau, saka, žinai, kad ir seniau,
tardis, kaip gavai, iš kur gavai, sakis, boba gydo.“ ([13] RBAR 60 (38).
Teresė Batijienė nuo geltos taip pat gėrė šunobelės žievės arbatą su medumi
ir greitai pasveiko ([4] RBAR 60 (112). Viduriavimą stabdė gysločio ar arkliadunčio13 žiedų, sidabražolės šaknies arbata ([13] RBAR 60 (47); [13] RBAR 60 (52);
[8] RBAR 60 (71).
Nuo kosulio ir kitų peršalimo ligų naudojo visoje Lietuvoje įprastas priemones: gėrė medų, liepžiedžius, čiobrelius. Užklupus slogai (slunktui) į nosį lašino
jeronimą14 ([7] RBAR 60 (155). Kamajų apylinkėse plaučių uždegimui gydyti gėrė
vosilkas15, šarkakojus16 ([13] RBAR 60 (58). Konstancija Klišienė pasakojo, kad savo
brolienę nuo plaučių uždegimo ji išgydė vyšnių žiedų arbata:
„Va mano brolienė sirgo plaučių uždegimu, šituo lėtiniu. Ir kad tik kiek – serga ir serga,
serga ir serga. Tai aš pamokinau, sakau: „Aš nesirgau, nežinau, [tik girdėjau, kad]
raikia prisiskint vyšnių žiedų, prisdžiovint ir gert arbata.“ Sako, metus gėriau arbatų
vien tik vyšnių šitų žiedų ir sugijau, ir sugijau, ir sugijau. E, sako, daktarai [nieko
nepagydė]: kiek apsisukus ir vėl plaučių
10
Pelynos – pelynas, arba kartusis kietis (lot. Artemisia
uždegimas“ ([13] RBAR 60 (29).
Nuo plaučių uždegimo gerdavo
šlapumo ir statydavo taures ([21] RBAR
60 (116); [2] RBAR 60 (99). B. Barzdo
nienė iš Duokiškio bažnytkaimio papasakojo, kad jos mama džiovą išsigydė
alijošium17, medum ir sviestu. Viską sudėdavo į duonos kepalą, pašaudavo į krosnį
(pečių) ir iškepus gėrė ([3] RBAR 60 (133).

absinthium).
Pasvirajame (autentiškame) tekste laužtiniuose
skliaustuose stačiu šriftu autorės intarpai, kad būtų
rišlesnis sakinys.
12
Šunobela – miškinė obelis (lot. Malus sylvestris).
13
Arkliaduntis – tankiažiedė rūgštynė (lot. Rumex
confertus).
14
Jeronimas – kvapioji pelargonija (lot. Pelargonium
odoratissimum).
15
Vosilka – rugiagėlė (lot. Centaurea cyanus).
16
Šarkakojas – galimai dirvinis raguolis (lot. Consolida regalis).
17
Alijošius – medėjantis alavijas (lot. Aloe arborescens).
11
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Nuo sunkių darbų į rankas įlįsdavo grižas – pervargusio sąnario skausmas
su girgždėjimu. Genovaitė Vebrienė patinusius sąnarius aprišdavo sūrimu ([21]
RBAR 60 (123), tačiau paprastai šiai ligai gydyti daugiausia buvo naudojamos
maginės gydymo priemonės: grižą nurišdavo – apvyniodavo raudoną siūlą ([13]
RBAR 60 (53) arba ant vilnonio siūlo rišdavo devynis mazgiukus: „Nuo griza tris
kartus pa devynis mazgiukus suriša un vilnonia raudona siūla ir tadu užvynioja unt
rieša“ ([7] RBAR 60 (150). Bruknienojų lapai buvo labai geri vaistai nuo reumato
ar artrito ([3] RBAR 60 (145). Skaudamus sąnarius duodavo sugelti bitėms ([21]
RBAR 60 (122).
Nuo įvairių skausmų padėjo debesylo trauktinė:
„Debesylo kasu šaknis, supjaustom tokiom ripkutėm ir džiavini, tadu užpili ten kokiu
spiritiniu užpilu [ir palaikai]. Naudoju, tai, žinokit, va taip: užpilu ten su spiritu ar
su degtine, tai trynimams labai gerai tinka nuo skausmų. Tiesiog mano mama naudoja,
paskiau mano mamos tokia pažįstama. Žinokit, nuima tokius skausmus neurlaginius“
([14] RBAR 60 (1).
Skaudamas rankas tepdavo medum ir apvyniodavo varnalėšos lapu ([17]
RBAR 60 (11). Skaudamas kojas trindavo į butelį degtinėje užmerktomis musmirėmis ([3] RBAR 60 (142).
Gyslotį, kraujanosius dėdavo ant kraujuojančių žaizdų ([17] RBAR 60 (109);
[18] RBAR 60 (109).
Kamajiškiai žinojo, kaip gydyti įvairias odos ligas – dedervines, egzemas,
karpas. B. Juškienei dedervines padėjo išsigydyti moteris, kuri tėveliui, laukiančiam gydytojos, pasakė receptą:
„Šaltakšnia18 ževe. <...> Šito tamsioja ževe nuskust, šito geltonoja ževe paimt ir ana
sudžiavint ir sutrint, ir ku smulkiau, ku smulkiau, su grietieni rūgščiu sumaišyt ir
bent tris dienas palaikyt šita šaltakšnia ževe su grietieni, [ir paskui tept]. Pirmadienį gal aš pristaisiau, sekmadienį jau ejau trumpom runkovem. Nuveja tik ir pa šiai
dienai [nėra]. <...> Tai va, tai čia tai tikrai, tikrai nusgydžiau šaltakšniu tikrai“ ([7]
RBAR 60 (159).
Už receptą B. Juškienės tėvelis moteriai atsilygino – davė 2 litus. B. Barzdonienė dedervinėms gydyti naudojo magines poveikio priemones: rodomuoju
pirštu dedervines trynė rasa nuo lango ([3] RBAR 60 (138).
Varnalėšų šaknimis galvą plovė nuo egzemų ([17] RBAR 60 (10).
Kamajiečiai karpų nelaikė rimta liga. Sakydavo, kad jos nežinia nei kaip
atsiranda, nei kur jos išnyksta. Jas Kamajų apylinkėse trynė ugniažole ([20] RBAR
60 (163). K. Klišienė karvių karpas trynė druska: „Karpos tai gerai ir drusku [patrint].
Tai, būdava, visadu, pamelžiu [karvę], saula sėda, delčios mėnuo, jau paskutines dienos,
[paberiu druskos ant spenių], kad nubyrėt ant žemės. Ir paprastai prapuola. Tai mačija
[padeda] gyvuliui, būdava, labai“ ([13]
RBAR 60 (22), 26 (43, 45). Veiksminga 18 Šaltakšnis – paprastasis šaltekšnis (lot. Frangula
buvo karpas trinti numirėlio kaulu:
alnus).
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„Čianai toks Aleksiejus va Bučiūnų [kaime
gyvena]. Jezau, kokias jo rankas [karpuotos]. Saka, kad užsikrečia, bet nežinau.
Tai senas babutes sakydava: kaip kasa
duobes numirusiems, būna senų kaulų, tai
raikia, kai saulutes, mėnulia nėra, nuveit
[ant kapų], paimt šitas kaulas, tuo kaulu
patrint ir, kur jis jau [buvo], vėl padėt
ir neatsigrįžus ait“ ([2] RBAR 60 (102),
28 (60).
Veiksminga buvo patepti karpas Liaudies medicinos žinovė K. Klišienė (kairėje) ir
mėnesinių krauju ([22] RBAR 60 (190) autorė. 2005 m.
arba nudeginti vaistinėse pirktu kyrboliu19 ([1] RBAR 60 (83) arba ant karpų
uždėdavo voratinklio ir padegdavo ([11,
13] RBAR 60 (28). Vis dėlto labiausiai karpoms gydyti buvo naudojamos
maginės poveikio priemonės. Daugelis
kamajiečių prisimena, kad karpas perbraukdavo ryto rasa nuo žolių, rasa
nuo lango ([18] RBAR 60 (105); [7]
RBAR 60 (149); [12] RBAR 60 (90) ar
patrindavo į akmenį: „Visaip šnekėdava: kai rasa unt akmenia, būna prilyta,
tai tuo vandeniu paplaut“ ([21] RBAR
60 (113). Tačiau veiksmingiausias būdas
buvo duoti karpą nukąsti žiogui: „Dideli
žiogai [buva], patupdai, tai da dainuodavam: „Žiogai, žiogai, brungus žiogai, tu
nukirsk karpų“ ([11, 13] RBAR 60 (28).
K. Klišienė pasakoja apie žolynus. 2005 m.
B. Barzdonienė pasakojo, kad karpas
gydė burtais: pirmą kartą pamačius
jauną mėnulį, reikėjo paimti žemės, patrinti karpas ir mesti per galvą ([3] RBAR
60 (134). Karpas nurišdavo raudonu vilnoniu siūlu ir tą siūlą pakasdavo po lašais
([23] RBAR 60 (187); [10] RBAR 60 (178) arba kiaulės loviu:
„Karpas tai ir nuriša. Aš žinau, man va čia buva karpa, tai toks Laivys saka: „Duok
man raudona siūla, aš tau nurišiu.“ Tai anas va šic vija, vija, vija, sumezge mazgelius
ir sake: „Palaikyk ar parų ir nupjauk šitų siūlalį, ir nunešk pa kiaulės laviu ir pakišk.“
Ir neliko man tos karpos. Tai aš nežnau, gal mačijo“ ([13] RBAR 60 (22).
Nuo visokių bėrimų, nuo spuogų gėrė mažutes našlaites ([20] RBAR
60 (169).

19

Kyrbolis – vandeninis fenolio tirpalas; antiseptikas
ir dezinfektorius.
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Kamajiečiai tikėjo, kad pirtį iškūrenus tvoros basliais, išsikelia kiaulianiežis, kiauniežiai – šunvotė. Sakydavo,
kad jas reikia apklijuoti rugine koše, o
kai jos pratrūksta – išmaigyti ([7] RBAR
60 (156); [21] RBAR 60 (118). Votys
keldavosi, kai trūkdavo vitaminų, todėl
liepdavo valgyti mielių, o joms iškilus,
dėti karštą bulvę, lašinius, kad išpūdytų
([17] RBAR 60 (14); [21] RBAR 60 (119).
Kamajiečiai sako, kad miežiai
auga tada, kai smarkiai peršąli arba
žmogus nesiprausia ([13] RBAR 60 (37);
[10] RBAR 60 (180). Sakoma, kad miežį reikia pabadyti miežio grūdu arba
akuotu ([12] RBAR 60 (92); [3] RBAR
60 (137). K. Klišienė nuo miežių žinojo
maginį gydymo būdą:

Lietuvos valsčiai

Liaudies medicinos žinovė K. Klišienė pasakoja...
2005 m.

„Saulai sėdunt irgi [kad būtų mėnulis]
senagalys, geriau, kad ne jaunas, ne sunvarta būt(ų), [bet senagalys]. Atait, pasisimt
žiupsnelį miežių [ir] kairi runku par kairį
petį supilt šulnin ir neatsigrįžus nuveit,
ir prapuls miežis“ ([13] RBAR 60 (37).
K. Klišienė rodo, kaip gydydavo miežį: paimti

Tačiau dažniausiai, kaip ir vi- miežio grūdų, patrinti miežį ir per kairį petį
soje Lietuvoje, miežiui reikėdavo pa- sumesti į šulinį. 2005 m.
rodyti špygą, apspjauti ir išgąsdinti:
„Nuo miežia, sako, reikia išgąsdint: reikia parodyt špygą ir taip spjauti, kad krūpteltų.
Nuo miežio spjauna akin: jei žmogus krūpteli, tai mačija“ ([17] RBAR 60 (15); [7]
RBAR 60 (153); [18] RBAR 60 (106); [23] RBAR 60 (188).
Dar viena bjauri ir dažnai pasitaikanti liga buvo vadinamasis valasnykas.
Jis atsirasdavo, jei užsikrėsdavo žaizda. Tikėta, kad joje pradeda veistis nedidelės,
beveik nematomos, kaip plaukeliai kirmėlės:
„Valasnykas tai kirmelas takias, reiškia, ir ty mūsų seniau kaimi buva vienas žmogus,
teip ir mire nesusgydys. Ir un daktarus ėja, nepadėja jam. Kirminai graužia, ir gatava ([4] RBAR 60 (111). Valasnykas: atsiranda kaip ir kokių kirmėlyčių žaizdoj ([21]
RBAR 60 (125); Iššunta terpupirštis ir niekaip negyja, ir toj žaizdoj atsiranda tokių
kaip plaukelių. Kirmelytes, ne kirmelytes – valasnykas vadina, toks kaip plaukelis“ ([7]
RBAR 60 (161).
Žaizdas plovė taboko20 nuoviru ar
ramunėliais. B. Juškienė prisimena, kad

20

Tabokas – kaimiškasis tabakas (lot. Nicotiana rustica).
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tėveliui valasnyką gydė karštą vandenį pildami per pušies šakelę, ant kurios tos
kirmėlytės pasikabindavo: „Šakelį va pušes uždeda ir tadu pilia, pilia, išpilia, išpilia
ir tadu žiūri [pro tą šakelę]. Va taip va praskleidžia [ir matosi] plaukiukai un šitos
šakelas“ ([7] RBAR 60 (161).
Lūžusius kaulus įtrindavo kauliažoliais21 ir tvirtai surišdavo ([21] RBAR 60 (128).
Močiutės ir mamos žinojo ne vieną žolę ir gydymo būdą nuo išgąsčio.
Jei išgąstis būdavo labai didelis, sakydavo, kad įsimetė priemetis22. Nuo išgąsčio,
priemečio gelbėjo patisai23, rūtelės24 ([13] RBAR 60 (51); [3] RBAR 60 (136), girdė
baltuoju barkūnu:
„Ir paskiau barkūnžolė25 taip pat gydo tą išgąstį tokį, kaip sakyt, epilepsinį netgi liaudies
medicinoje. Barkūnžolę, žinokit, reikia vartot, kiek žinau, atsargiai, nes ji yra nuodinga
šiek tiek. Tai jos galima ir gert, žinokit, jos galima kompresus dėt. Ji neuralginius tuos
skausmus, žinokit, nuima. Tiesiog kai būna kokio trišakio nervo uždegimas ar ten nervinių šaknelių galūnių uždegimas, tai tada ta barkūnžolė [paimama] ir kaip kompresai
padaromi tokie pavilgai, ir dedama an tos skaudamos vietos. Ištraukia, matyt, karštį ir
slopina tą visą uždegimo procesą, ir, matyt, nuima tą skausmą“ ([14] RBAR 60 (3).
D. Paberžienės tėvelį, o ir ją pačią močiutė nuo priemečio gydė durnarope:
„Nu ir paskiau yra dar [toks augalas], mes vadinam durnarope. Toks augalas, labai
senovinis. Lapai panašūs į bulves, o žiedai toki žemyn nusvirę kaip varpeliai. Aš pati
maža turėjau [išgąstį]. Išsigandau ir labai bijodavau. Kaip sako seniau, priemetį turėjau.
Ir babute, būdava, šaknelių užpila kuom ten ar išverda, ar kaip ten padaro, ir man sugirde, bet [turi būti] labai maža doze. Jeigu didele doze, tai išprotėt gali. Man sugirde
ir nebebijodavau. Tai vadinas durnarope“ ([17] RBAR 60 (18).
Vienas populiariausių augalų, vartojamų išgąsčiui gydyti, buvo baltasis
bijūnas. Jo žiedų prisirinkusios turėjo visos kaimo moterys:
„Baltos pivonijos26 žiedus vaikams duoda nuo išgąsčio ([15] RBAR 60 (64). Balta pivonija
nuo priemečia ([21] RBAR 60 (129). Mano, amžiną atilsį, močiutė sakydavo: išgąstis
gydomas džiovintais baltos pivonijos žiedais. Reikia arbatą gert. Ir visą laiką liepdavo
prisirinkt. Ir dar sakydavo močiutė, aš atsimenu: jeigu vaikas išsigando kažko, labai bijo,
reikia padaryt tokią vonelę šitų žiedų ir tą vaiką nupraust, reiškia, tame nuovire. Reiškia,
[vaikui] praeina šitas išgąstis“ ([14] RBAR 60 (3).
Jei vaikas išsigąsdavo šuns, sakydavo, kad šuniui reikia duoti palakti
pieno ir tą pieną sugirdyti vaikui ([9]
RBAR 60 (7). K. Klišienė prisimena,
kaip ją gydė po to, kai įkando šuo:
„Šuo man par Leliūnų du kartus įkunda.
Tai man Laimute, žinau, dave piena. Pa-

Kauliažoliai – vaistinė taukė (lot. Symphytum officinale).
22
Priemetis – príemėtis – nervų liga, konvulsijos
(LKŽ).
23
Patisai – pataisas (lot. Lycopodium).
24
Rūtelės – ne rūtos, smulkesnės (B. Barzdonienės
pastaba).
25
Barkūnžolė – baltažiedis barkūnas (lot. Melilotus
albus).
26
Pivonija – puikusis bijūnas (lot. Paeonia lactiflora).
21
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melžė karvę, pamelžė pieno. Reikia duot šuniui palakt iš to paties bliūdelia [dubenėlio]
ir man iš to paties bliūdelia davie gert. „Ar gersi?“ Sakau: „Gersiu, gersiu.“ Sako: „Kad
nesikeltų nei rožė, išsigundimas“, – saka – ir labai greit sugis“ ([13] RBAR 60 (30).
Aleksandra Poškienė prisiminė, kad labiausiai nuo išgąsčio padėdavo juodo
katino plaukai: „Nežinau. Aš tik žinau tiktai tiek, [kad jeigu ko nors išsigąsta, tai]
katinų kerpa, rūka. Kryžiškai kaktų iškerpa katinui [ir tais plaukais] rūkydava. [Ir katinas turi būti] juodas. Juodas, kad nė viena plauka nebūt balta, šitakis [tiktai tinka]“
([18, 19] RBAR 60 (103). Jei niekas negelbėdavo, veždavo pas burtininką, kuris
duodavo užkalbėtos druskos ([3] RBAR 60 (136).
Pagrindiniai gyvūnai Kamajų apylinkėse, naudoti įvairioms ligoms gydyti,
buvo žuvis, gyvatė, skruzdėlės, kiškis, kurmis ir kt. Epilepsiją, vadinamą nuomaru,
kamajiečiai gydė ir kurmio krauju:
„Aš tik girdėjau, kad kurmio kraują geria, kaip seniau vadindava, [nuo] nuomaro <...>.
Tai saka, anas raikia gert ar anas šiltas [turi būti]. Kurmio kraujas seniau buvo vaistai“
([13] RBAR 60 (36).
Sakoma, kad ašarojančias akis reikėdavo perbraukti nosine, kuri buvo sušlapinta skruzdėlių šlapimu ([7] RBAR 60 (157).
Pavasarį sugauta, dar griaustinio neužgriausta gyvatė pasižymėjo ypatingomis savybėmis. Tikėta, kad jos stiprino sveikatą ([13] RBAR 60 (45). Šeimininkės
nukirsdavo galvą, kurioje tikėta buvę nuodai, ją iškepdavo ir duodavo kiaulėms,
kad jos būtų sveikos ir greičiau augtų: „Gyvates renka ir kiaulim peni, tai jos auga,
sveika joms“ ([3] RBAR 60 (139). Nuskurę, vos gyvi gyvūnai, suėdę gyvatės, išsišerdavo ir atsigaudavo:
„Toksai katinas buva nususįs… Saka, vienų [gyvatį anas] prariją, šitakia gyvate buva
išputus, kitų baigia ryt. Surija katinas [gyvates] ir, saka, niekas netikėja kaip suspenėja
katinas! Laikė dešims metų ir svėrįs ar pinkis kilogramus. Tai, sake, žmones stebėjas,
kas ty do katinas buva. Žinau, gyvates kepa ir duoda kiaulem, labai auga jau“ ([13]
RBAR 60 (32).
Atsigaudavo ir pasveikdavo ne tik gyvūnai. Gyvatę, užpiltą arielku, naudojo
įvairioms žmonių ligoms gydyti: apetitui žadinti, nuo skrandžio skausmo ([1]
RBAR 60 (87). Gyvatės ypač gerai gydė įvairias odos ligas, nes tikėta, kad kaip
gyvatė išsineria iš savo odos, taip ir žmogaus oda, išgėrus gyvatės, atsinaujina:
„Pavasarį, būdava, perpjaunam lazdelį, inmygam gyvatį ir nešam namo. Butelin laisdava
ir pildava degtini. Jei niežais sirgdava, tai bais ieškadava žmonės gyvatės. Na niežų.
Iškelia viršun niežus ir pradeda džiūti. Reikia gert gyvačių degtinę po šaukštelį“ ([6,
16] RBAR 60 (197).
Jei vaikai blogai augo, buvo nesveiki, jiems taip pat duodavo gyvatės:
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„A gyvates ir mes gaudydavom, kol buvom vaikai. Pas mus Šil(a)s toks būdavo. Oj
pavasarį jos praded(a) [eiti]. <...> Mes tynai prigaudydavom [daug tų gyvačių]. Tete
nuveždava parduoti ir mum barankų parveža, saldainių. Seniau gerai mokėdavo už gyvates – po 1 Lt už gyvatę. Dešimt kad prigaudom, į tokį ąsot(į). Užrišam ryzų [skudurą]
ir ten murkdai gyvatį. Gyvates duodavo, katras jau vaikas išbertas, kur blogiau aug(a),
sakydavo, nu(o) susta gyvatė. Sust(a)s – neaug(a) toki vaikai, nublyškį, baltus, gal kok(ia)
lig(a) įsimet(a) a(r) kas, tai va duodava gyvatę“ ([20] RBAR 60 (177), 30 (32).
Tikėta, kad gyvūnai gerai auga, jei jų racione yra žuvų, todėl jas dažnai
duodavo ėsti, pvz., kiaulėms ([13] RBAR 60 (49).
Kiškio taukus tepė, jei užtvinkdavo pirštas ([13] RBAR 60 (62), jie gerai
išvarydavo įlindusį pašiną ([21] RBAR 60 (121).
Užkalbėjimai. Kai kurias ligas kamajiečiai gydė maginėmis poveikio priemonėmis – užkalbėjimais. Užkalbėtojus vadino atkalbėtojais, monelninkais, žiniuonėmis,
burtininkėmis. Tai žmonės, kurie atakalba, atburia rožę, dedervinę, gyvatės įkandimą
ir kt. Užkalbėti mokėjo ir moterys, ir vyrai. Kas tiksliai kalbama, didžioji dauguma
pateikėjų nežinojo, tik tikėjo, kad „švintus žodžius kalba“, maldas. Kamajų apylinkėse užkalbėtojai buvo Kancevičienė, Girìlės kaime atkalbėdavo Daujėda, Lašÿ
kaime – Diržytė, Nečioniÿ kaime – Angelė Šukienė ir Antanėlis Šukys, Kamajuose
rožę nukalbėdavo Mastienė. Rožę mokėjo nukalbėti ir moteris Dava¤niškio kaime,
priemėčius gydė kunigo šeimininkė, o gyvatės įkandimą išgydydavo Salagiryje
gyvenantis užkalbėtojas. Užkalbėjimai buvo laikomi paslaptyje, dažnai buvo kalbama išėjus į kitą kambarį. Perduodavo užkalbėjimus, kaip ir visoje Lietuvoje,
vienturčiam vaikui arba vaikui, gimusiam prieš pat mirtį:
„Matai, sako, kad jau žmogus vienatūris27, jau tai tas tik gali atkalbėt, e jeigu daugiau
šeimynas yra, tai ne[gali] arba jau tas, katras pirmas gimsta“ ([3] RBAR 60 (130); „A tai
negalima [sakyt]. Dabar anas jegu pasakys, tau išmakins. Dabar ašei burtininke, ruošiuos
mirt, išmokinsiu tamstų, ir jeigu aš nenumirsiu, ir man teks burt, ir tu žinosi [tuos žodžius], <...> tadu nebepadės nei na jo, nei na tavįs, nei na vienos“ ([13] RBAR 60 (21).
Kaip užmokestį užkalbėjus kamajiečiai atnešdavo produktų: dešrų, kiaušinių
ir pan.
Susirgus rože, parausdavo kuri nors kūno vieta ar net visas kūnas, smelkdavo skausmas. Pasakojama, kad rože dažniausiai susergama nuo išgąsčio ([7]
RBAR 60 (152); [1] RBAR 60 (80). Rusė Tamara Sidorova iš Dauli¿nų kaimo rožę
gydė varinėmis monetomis:
„Tėvelį šitomis monetomis gydė. Bet varis, reiškia, turi būt iki 1965 metų, o paskiau
jau šitie vario lydiniai, rusiškos jau nebetinka. Reiškia, kuo senesnė moneta, tuo jinai
daugiau [tinka]. Tas varis gal tikras, to mišinio gal mažai būna. Ta moteriškė turėjo tik
keletą šitų monetų. Nu ir, žinokit, uždėjo jam ant kojų <...> Reikia, reiškia, žinot, nuo
kurios vietos liga prasidėjusi. Ne tai, kad bet kaip paimsi ir uždėsi, bet reikia žinot, kur
pradžia ligos, o kur pabaiga, jeigu ta rožė.
Jin gi daugiausia būna ant kojos, būna 27 Vienatūris – vienturtis.
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raudonumas. Tai jin daugiausia nuo žemyn eina aukštyn. Tai tas monetas reikia nuplaut
pasūdytam vandeny ir tada, reiškia, net nenušluostyt, duot jom pačiom nudžiūt ir tada,
reiškia, jas dedi tokiais atstumais, ne viena prie kitos. Taip dedi ir pradedi va teip dėt
aukštyn. Nu kur matai jau daugiausia va taip raudona, tada jau tas [monetas ir dedi
toje vietoje]. Uždedi ten kokias tris monetas, žinokit, su pirštu va taip uždėjai ir su
pirštu biški [truputį] paspaudei – ir pritraukia, ir laikosi. Pritraukia tiesiog kažkaip prie
kūno ir toj vietoj laikosi. Reiškia, toks karštis yra ir traukia. Apibintuoji taip gražiai su
kokiu tai skuduriuku ir viskas, žinokit, ir, reiškia, gali kiek palaikyt, parą gali palaikyt,
o paskiau vėl tas monetas nuimi, vėl jas perplauni pasūdytam vandeny ir tą procedūrą
vėl pakartoji. Kartais vieno karto užtenka, kartais dviejų. Ir, žinokit, ta rožė. Vieno karto,
praktiškai tų monetų užteko, nukrito temperatūra“ ([14] RBAR 60 (2).
Tačiau paprastai rožei išgydyti ieškodavo to, kuris atakalba. Rožę užkalbėdavo ant vandenio, druskos, ruginių miltų, mėlyno popieriaus:
„Rožę reikia užkalbėt unt mėlyno popieriaus ir rugienių miltų reikia nusinešt. Nuo
rožės seniau vaistų nebuvo. Rožė būna nuo išsigundima ([20] RBAR 60 (170). Rožę
ant vandenia, ant druskos mokėja užkalbėti Diržytė iš Lašų ([23] RBAR 60 (186). Rožę
seniaus sakydava, kad raikia atkalbėt. Jau būdava specialia atkalbėtoja. Girelaj buva atkalbėtojas Daujėda. Kalbėdava švintus žodžius ([6, 16] RBAR 60 (195). Tokia Čirūnienė
[gyveno] čia netoli geležinkelio stoties, tokia bobute, [tai ji užkalbėdavo rožę] ([17]
RBAR 60 (17). Čiagi prie Lašais boba tokia [gyveno], ana atburdava. Ir atavežė man
druskos barstyt, grietienes tokios tepti“ ([13] RBAR 60 (20). Moteris iš Dava¤niškio
kaimo, užkalbėdama rožę, glostydavo pažeistą vietą: „Rožę tai žinau, nes mano ir
mama sirgo roži, ir sesuo sirgo roži. Ir čia tikiu tikrai, kad ją sugydo. Nes buvo teip
ištinusios, veidas tiek buvo sutinęs, atsimenu, kad ir mamos ir plaukai nuo galvos nuveja.
Jos važiava iš bažnyčios su arkliu. Kumela tokia buvo labai baikšti, pasbaide ir jas labai
nešė smarkiai, ir jos labai išsigundo. Išsigundo ir apsirgo, ir sutino galvos. Ir vienai
buvo sutinus [galva], ir kitai. Ir čia gyveno tokia moterytė Davainišky, kuri nukalbėdava [rožę]. Tėvas nuvė(jo), atsivedė jų ir jinai nukalbėjo. Nieko ji nekalbėjo, pasakysiu
teisybį, tiktai atsinešė ramunėlių patrynus ir pasdažydavo rankas, ir sausai glostė veidų,
ir sakė: „Nugi rožė, tikrai, matos gi. Aiškiai, – sako, – matos, kad rožė čia.“ Ir labai
greit sugijo. Du kartu(s) buva [atėjus]“ ([18, 19] RBAR 60 (104).
Pasakojama, kad užkalbėtoja ramunėlius maišydavo su džiovintais jonvabaliais, kurie ir padėdavo išgydyti ligą. Šukienė iš Nečioniÿ kaimo prie rožės
duodavo pridėti cheminiu pieštuku išrašinėtą mėlyną popierių ir ruginių miltų:
„Rože mana mama sirgdava. Tai čia nuo išgąsčia, saka. Tarytum nei buva ko išsigąst,
nežinau. Ir jai būdava to rože čia un veida, un auses. Veidas sutinsta, [pasidaro] raudonas. Tai būdava kaip va degtukai suvynioti mėlynan popierin, tai, būdava, šitų mėlynų
popierį cheminiu paišeliu išpaiša, išpaiša ir deda. Ir ruginiais miltais dėdava. Nu tai
kai kadu praeina, o kai kadu [ne]. Vienųkart mane siunte… Čiagi va Šukys Antanėlis
gyvena Ničianys28, [tai] ja žmona Angele
28

Ničianys – Nečiónys (kaimas).
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buva, tai jinai atkalbėdava. Nu tai jau man mama [saka]: „Aik, aik, nuveik, atkalbes“
([3] RBAR 60 (130).
Tikėta, kad dedervinės atsiranda nuo vandens. Dedervinę kamajiečiai aprėždavo peiliu: „Dedervines tai jau tokia. Kaip išsikelia va šitiej puškuriukai, puškuriukai,
va kaip ir rasota vieta lieka, va šitei plėmas [dėmė], tai irgi nuveidava, bėgdavam vaikai
kaip vaikai [buvam], tai nubėgam in takių [bobutę]. Buva babute takia, tai ana aprėžia
stalavu29 peiliu ir vis kalba, kalba, kalba, kalba apie šitų [plėmų] ir sugija par dvi savaites, ir nebėr“ ([13] RBAR 60 (23). K. Klišienė pasakojo, kad jos brolis dedervines
tepdavęs vandeniu iš duobutės: „E va, broliai šitie, va Kaziukas. Tai saulai sėdunt,
vakari bėgdavam un kapų. Ir dabar tebėr tas kryžius, jau [jam tikriausiai] šimtas metų.
Kryžius nulaužtas [ir ten, kur kryžius buvo] instatytas, [buvo] duobelytė va šitakia. In
jų prilyja, tai sakydava, kad raikia praustis, tai nebus nei dedervinių, nei karpų, nieka,
ale saulai nuslaidus, vakari“ ([13] RBAR 60 (23).
Pagrindinė pagalba įgėlus gyvatei buvo užkalbėjimas. Salagirio kaime gyveno
garsus užkalbėtojas, pas kurį visi skubėdavo atsitikus bėdai:
„E kaip na gyvates atburdava. Tos Reginos senelis <...> vyro tėvas. Anas atburdava.
Salogiry30 gi buva gyvatynas ir gyvačių [pilna], tai [gyvatė] inkerta, un jį užeina ir anas
gi nukalba, nukalba, nuburba. Nereikdava nei daktara, nei vaistų“ ([13] RBAR 60 (21).
Bronė Kilienė pasakojo, kad gyvendama Sibire pagimdė sūnų, kuris nuolat
verkė. Kaimo moterys jai išaiškino, kad vaikas verkia dėl to, jog jam laužo kaulus.
Sibirietės išaiškino, kad taip atsitiko, nes B. Kilienė, būdama nėščia, valgydama
graužė kaulus. Moterys jai patarė vaiką nunešti užkalbėtojai, kuri vaiką pagydė,
kalbėdama braukė kaladėlėmis:
„Da gi mes Sibiri buvam, tai mana sūnus gime. Gime ir, būdava, tiek rėkia, tiek rėkia,
tiek žviegia, va šitei kumščiukus sugniaužįs tiek rėkia, kur nori nešk, kur nori dėk, nieka
nemožna [negalima] padaryt. Tai pasake, kad ruske tokia atakalba. Tai nusivežėm, ruske
šito pagulde un lovas, kokiom kaladėlam braukė, braukė, braukė, braukė vienan galan,
kitan ir dave žalalių, saka: „Sava piena pasmelžk prieš maitinimų, šaukščiukan [įlašink]
ir unlašink kelis lašus [žolelių ir sugirdyk], tai, – saka, – par savaitį turi nustot.“
Kai tik savaite suvėja ir nustoja, ir pa šiai dienai. Va bernas jau 52 metai. Tai mačija
tikrai“ ([10] RBAR 60 (185).
Pateikėjai
1.
2.
3.
4.
5.

Kazimiera Baraišienė (Krasauskaitė), gim. 1923 m. Rõkiškio r. ir apyl.,
Uljanåvos k., gyv. Kamajÿ sen., Salÿ mstl.
Ona Baraišienė (Pipikaitė), gim. 1916 m. Rokiškio r. ir apyl.,
Lùkštų k., gyv. Kamajų sen., Urliÿ k.
Bronė Barzdonienė (Rudokaitė), gim. 1920 m. Rokiškio r., Kamajų
apyl., Gùdiškių dvare, gyv. Kamajų sen., Duõkiškio mstl.
Teresė Batijienė, gim. 1931 m. Rokiškio r., Kamajų apyl., Mikni¿nų k., gyv. Kamajų sen.,
Kari¿nų k.
Zofija Didžiagalvienė, gim. 1927 m. Rokiš29
kio r., Kamajų apyl., Vaitk¿nų k., ten ir
Stalavas – stalo.
30
Salogiris – Salagiris (kaimas).
gyveno.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Stasė Dručiūnienė (Narbutaitė), gim. 1936 m. Rokiškio r., Jūžintÿ apyl.,
Dauli¿nų k., ten ir gyveno.
Bronė Juškienė (Vigelytė), gim. 1921 m. Rokiškio r., Kamajų apyl.,
Lapiìnių k., gyv. Kamajų sen., Duokiškio mstl.
Vilma Kačkonienė (Čepukaitė), gim. 1958 m. Rokiškio r., Kamajų apyl.,
Kra÷pių k., gyv. Kamajų sen., Že¤mių k.
Julija Kibirkštienė (Laurinaitytė), gim. 1932 m. Šakiÿ r.,
Žvirgždãičių apyl., Viltrakiÿ k., gyv. Kamajų sen., Žeimių k.
Bronė Kilienė (Kemeklytė), gim. 1926 m. Rokiškio r., Jūžintų apyl.,
Kalùčiškių k., ten ir gyveno.
Darius Kiseliovas, gim. 1973 m. Rokiškio r., Ragìlių apyl., Čélkių k.,
gyv. Kamajų sen., Petrõšiškio k.
Stefa Klebonienė (Alšauskaitė), gim. 1934 m. Rokiškio r., Kamajų apyl.,
Taraµdžių k., gyv. Kamajų sen., Salÿ mstl.
Konstancija Klišienė (Tumonytė), gim. 1924 m. Rokiškio r., Kamajų apyl., Neviìrių k., gyv. Kamajų sen., Petrošiškio k.
Laima Leliūnienė (Kibirkštytė), gim. 1960 m. Rusijoje, Chakasijos Respublikoje, Abakano mst., gyv. Kamajų sen., Žeimių k.
Nijolė Matiukienė (Butvydaitė), gim. 1929 m. Rokiškio r., Kamajų apyl., Kerìlių k., gyv. Kamajų sen., Žeimių k.
Genovaitė Narbutienė (Rakauskaitė), gim. 1936 m. Rokiškio r., Jūžintų apyl., Dauliūnų k., ten ir gyveno.
Danutė Paberžienė (Prakapaitė), gim. 1950 m. Šiaulių mst., gyv. Kamajų sen., Petrošiškio k.
Aleksandra Poškienė (Tumonytė), gim. 1931 m. Rokiškio r., Kamajų
apyl., Taraldžių k., gyv. Kamajų sen., Salų mstl.
Aloyzas Poškus, gim. 1939 m. Rokiškio r., Kamajų apyl.,
Dava¤niškio k., gyv. Kamajų sen., Salų mstl.
Anastazija Šivickienė (Jasiulionytė), gim. 1918 m. Sibire, gyv. Kamajų
sen., Duokiškio mstl.
Genovaitė Vebrienė (Kaušakytė), gim. 1923 m. Rokiškio r., Kamajų
apyl., Kurkliìčių k., gyv. Kamajų sen., Trùmponių k.
Marija Vilimienė (Sakalnykaitė), gim. 1941 m. Rokiškio r., Jūžintų apyl., Čivýlių k., gyv. Jūžintų sen., Dauliūnų k.
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Vaičionių kaimo papročiai
Jonas Kirlys

Ganymas. Pavasarį pirmą kartą išgenant gyvulių bandą į lauką, dar tvarte
(gurbę) juos šeimininkė šventintais žolynais smilko, rūko. Vakare gyvulius parginus
namo, piemenį, įeinantį pro duris į trobą, aplieja vandeniu. Paskui jam duoda du
virtus kiaušinius, sodina prie stalo ir vaišina kuo geresniu.
Piemenys ganydami orientuojasi į saulę: matuoja savo šešėlį, sprendžia, kada
pietūs, aiškinasi laiką. Piemuo nesiskiria su terbele, kurioje jam šeimininkės įdėta
duonos kampukas, kieto sūrio, o kartais ir virtas kiaušinis.
Pavasariop iš karklo išsisuka dūdelę ir švilpauja. Išmoksta pirštus sudėti
taip, kad per juos iš burnos pučiant orą, susidaro tokia švilpynė, kad virpa oras
ir geriau eina genami galvijai. Iš medžio pasidaro tarškėlę su mediniu krumpliuotu velenėliu. Ją ranka sukant, gaunama garsi tarškalynė baidyt gyvuliams
iš vasarojaus ir kt.
Ganydami dainavom:
„Kai aš mažas buvau, šile ožius ganiau, manęs žmonės nepažino, žilu oželiu vadino...“ –
„Ėsk, karvyte, po kluonelį, nešk man pieno po puodelį. Ėsk, karvute, po kelmynę, nešk
man pieno po puodynę.“
Piemenio įrankis – botagas. Sukdavom, vydavom botagą – kieno kietesnis,
žiūrėdavom, to ir geresnis. Įprastas, nuolatinis piemenų žaidimas „groti akmenėliais“.
Paima į ranką gražius, žibančius akmenukus ir juos po vieną iš rankos meta į
viršų, ir ta pačia ranka pirštais gaudo. Užduotis – sugaudyti visus. Po to išversti
ant atvirkščios rankos – visus surinkti į „dvarą“.
Gandrą parskridusį pamačius, reikia virst kūlio.
Į rudenį – ugnies kūrenimas, bulvių kepimas.
Ganymas baigdavosi per Visų šventųjų šventę.
Arimas. Sakoma, kas pavasarį pirmas išeina į lauką arti, to visi javai geriau
dera. Artojui pirmąkart išėjus į lauką arti, namuose šeimininkė su vandens kibiru
už durų laukia jo pareinant, ir einantį per slenkstį smarkiai aplieja. Po to sodina
už stalo, duoda du virtus kiaušinius, sviesto ir sūrio, kitkuo vaišina. Balandžio
23 dieną šv. Jurgis – gyvulių šventė, arkliais arti, dirbti negalima, ir nedirbdavo.
Senelis (tėvo tėvelis) seniau ardavęs arklu (žagre, ant išaros galo buvo užmauta kaip ragelis geležėlė). Ardavę jaučiais.
Artojų globėjas (patronas) – šv. Izidorius, kai kuriose bažnyčiose buvo jo
paveikslas.
Kai šlapia, lyja – neark, o tai piktžolių prižels, – sakydavo kaime.
Artojui ariant ar kokį darbą dirbant, prie šalį eidamas žmogus sakydavo:
„Padėk, Dieve!“ Dirbantysis atsakydavo: „Dėkui!“
Kaime, kai žemė buvo rėžiais, visi artojai dirvą ardavo kartu, kartu ir pertrauką darydavo – duodavo arkliams pailsėti ir patys atsikvėpdavo, suėję į būrį
draugiškai prisėdę užrūkydavo.
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Į laukus arti išeidavo labai anksti, todėl šeimininkė į lauką atnešdavo
priešpusryčius (sniedonę) – dažniausiai šiltų iškeptų blynų su taukais ir spirgais.
Mėšlavežis. Mėšlavežiui einant, visos tvartų (gurbų), diendaržių durys iki
galo būdavo atidarytos, kad mėžiant mėšlą sukilusi smarvė išeitų į lauką ir kad
laisviau būtų galima mėšlą mesti į vežimus.
Mėšlavežy būdavo telkiamos talkos. Giminės ateidavo arba atvažiuodavo
su arkliais padėti: vyrai mėžti, moterys į lauką išvežto mėšlo krūvelių kratyti,
pusberniai, berniokai arklių varinėti. Kai keli vyrai tvarto mėšlą mėžia, krauna į
vežimus, tai pora ar trejetas vežimų, pakrauti mėšlo, berniokų varinėjami greit
skuba vienas po kito į lauką, greitai išverčiami, ištuštinami.
Darbas virte virė, spėk suktis. Mėšlavežis – kaime sukilimas. Berniokai lauke,
dirvoj iš vežėčių mėšlą išvertę, stati į vežėčias įšokę, linksmai šaukė, greit ragino
arklį, dainuodami lėkė, net dirvos dulkėjo, atgal į sodžių, vėl į tvartą atiduoti
mėžėjams tuščią vežimą, o paimti pilną mėšlo pakrautą ir jį vežti į dirvą.
Per pietus visi sėsdavo prie stalo kiaulienos mėsos kirsti, kopūstų viralo
srėbti ir dar obuolienės tepėti. Čia ir pokštaudavo, juokaudavo, šeimininkę girdavo.
Sakydavo, kad bulvėms mėšlą reikia vežti ir jas sodinti, kada ant dangaus
nedideli debesėliai šakoti: tada geros bus bulvės!
Kiti sakydavo, jei žiemių vėjas, tai pūdyman mėšlo nevežk, bus reti rugiai.
Kai kas išsitardavo, kad arti reikia pradėti esant jaunam mėnesiui.
Gyvulių mėšlas – žemei auksas. Numėšluosi – derlių kluonan krausi, aruodan grūdus pilsi.
Sėja. „Dėkui Dievui, sulaukėm žemelei palaimos. Dabar jau galėsime javus
sėti“, – sakydavo pavasariais ūkininkai. „Svarbu, kad būtų geri orai, – pridėdavo
kitas. – Sėti gali tas, kas moka. Reikia žinot, kada kokį javą sėti.“
Senas sėjėjas žino, kad avižas ir žirnius reikia sėti ievoms žydint, linus –
šv. Magdalenos dieną, tada linai augs dideli. Kryžiaus dienomis nesėjama, nes
javai išguls. Sakoma, kad žirniai nekirmytų, reikia sėti žiemiu vėju ir berti priešais
vėją. Sėją pradeda anksti rytą, kai paukščiai dar tebetupi, miega, tada žvirbliai
miežių neišles.
Sėjąs šeimininkas melsdavo:
„Laimink, Dievuli, mūsų brangią žemelę ir joje pasėtą sėklą, kad šimteriopą neštų grūdą. Augink mūsų pasėlius, kad užaugtų mūsų visų daliai. Neužmiršk alkanų gyvulėlių,
paukščių ir vabalėlių dalios. Atitolink ledų ir audrų debesis, naikinančius javelius mūsų
laukuos. Amen.“
Pirmą saują berdamas į dirvą, sėjėjas beria kiek galima aukščiau, kad aukštesni javai augtų.
Griaustiniui užgriaudus, skubėdavo javus sėti, tada bus palanku augt.
Sėjėjas sėdamas pats persižegnoja ir sėklą peržegnoja.
Sėjant buvo žiūrima, koks mėnulis: jeigu pilnatis, buvo tikimasi gausaus
derliaus, jei jaunas mėnuo – greičiau augs pasėliai.
Kai kas sakydavo, kad linai gerai augtų, reikia būti su ilga neskusta barzda
ir sėti labai anksti. Sėjant linus, apsivilkti ilga sermėga, tada bus ilgas linų pluoštas.
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Rugiapjūtė. Dar mano vaikystėje, kai gyvenome kaime, mano tėvai tankiai
sužėlusius, pribrendusius rugius kirsdavo trumpakočiu dalgeliu ir mažu grėbleliu, stovinčius rugius kaip nendres paversdami, prilaikydami, o pažeme dalgeliu
kirsdami. Kur rugiai buvo retesni, nesugulę, nesuvirtę, pjovė ilgakočiu dalgiu, o
iš paskos pjovėjui ėmėja moteris rankomis pradalgėj gulinčius rugius ėmė, kėlė ir
susidarius pėdui surišo. Rugių kirtimas buvo sunkus darbas. Jį dirbo su prakaitu
tuo labiau, kad per rugiapjūtę dažniausiai būdavo karštos dienos.
Kadangi mes, vaikai, nuo mažens buvom įsitraukę į žemės ūkio darbus,
kuriuos dirbo mūsų tėvai, tai kaip nors norėjome jiems palengvinti. Todėl mus
domino kaime dažnos talkos, ypač kertant rugius.
Žiūrėk, po visą lauką pagal Milžinų kalną eina judri, karšta darbymetė – pats
rugiapjūtės įkarštis. Rugiai kaip mūras – geri, pribrendę, balti, varpos nusvirusios,
žmonių pilnas laukas. Kiekvienas savo rėžyje (šniūre) juda, kruta, kerta dalgiu
rugius. Moterys iš paskos juos suima į pėdus, riša. Visi labai skuba. Vėluot negalima, rugiai išbyrės. Kuo greičiau turi būti nukirsti ir sudoroti. Prakaitas liete
liejas per visų veidus. Tėvas Kazys Kirlys – stiprus vyras, dalgį kelia aukštai ir
stipriu smūgiu verčia į pradalges rugius kaip nendres – didelius, tankius. Štai
vietomis rugiai sugulę, kai kur net prisiploję prie žemės, pjauti neįmanoma. Ten tą
dalį palieka, paskui atsineš iš namų trumpakotį dalgelį su grėbliuku ir juo nukirs.
Va kaimynai – brolis Antanas, Dominikiokas, Poviliokas savo rugius kirsti jau
baigė. Kazio vaikai tėvams padeda. Jonas, Vytukas ir mažoji Stasytė. Abu pirmieji
riša pėdus, stato gubas, mažoji po trupučiuką grėbsto, bet greit pavargsta, ima
ąsotį ir neša tėtei, mamytei atsigerti. Kazio dar nenuimtų rugių baltuoja, svyra
didelis plotas. „Tėte, žiūrėk, pas mus ateina dėdė Juza su Juziene!“ – šaukia vaikai.
Tėvai žiūri – iš tikrųjų, baigę kirst savo, ateina pas Kazį, štai pasuko į jo rėžį ir
štai nuo peties nuėmęs dalgį Juza jau kerta šmokšt, triokšt. Kartu juokdamasis
šaukia: „Atėjom į talką, ar nevarysi?“ Kazys su Kaziene maloniai nustebinti šypsosi
sakydami: „Prašom, prašom, mieli geradariai gi jūs. Kaip jums ir bedėkoti!“
Kitu keleliu štai beateinanti dar antra pjovėjų pora – kaimynas Vincas Repeika
su žmonele Zose. Juokiasi, sveikinasi, jungiasi į trečią pradalgę. Nukirsti rugiai
gulte gula, atsiranda geras ūpas, pakyla nuotaika. Darbas eina kaip iš pypkės!
Kur du stos, visados daugiau padarys, sako patarlė. Visi, vieningai čiupę,
į pavakarę išguldė visą rugių lauką. Vaikai tik ūkavo, šokinėjo, striksėjo ir vis
džiūgavo: „Tai talka, talkelė valio, valio, gerieji žmoneliai!“
Greit visi surišo, nesurištus sudorojo, sustatė į gubas, sugrėbė. Krykštaudami
vaikai nešiojo visų grėblius ir atsigerti ąsotį vandens. Viską pabaigę visi prisėdo
prie gubos. Kaimynės nupynė iš rugių varpų vainiką ir iškėlė jį aukštai ant
grėblio. Visi pulku per laukus keleliu patraukė namo, į kaimą su skambančia daina:
„Oi, seniau buvo būdas senolių,/ Vainiką namo nešė rugelių./
Oi liūli liūli, oi liūli liūli,/ Vainiką namo nešė rugelių.“
Namuose sodino talkininkus už stalo. Šeimininkė dėjo ant stalo didelį sūrį,
skilandžio, dešrų, sviesto, medaus ir į midų panašaus gėrimėlio (sako, stiprus).
Vaišino, vaišino, visi linksminos, dainavo:
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„Tėvai, rugiai byra,/ Tėvai, rugiai byra./ –
Tegul byra, bile yra,/ Tegul byra, bile yra...“
Atneštą rugių vainiką pakabino ant sienos. Tėvai svirne prisiminimui dar
laikė ir senovišką pjautuvą, tokį išlenktą, siaurą, sakė, kad seneliai juo rugius
pjovė.
Jeigu geras sausmetis, gubose lauke išdžiūvusius rugius veždavo į klojimą.
Vaičioniškiai veždavo vienkinkiais vežimais. Į uores (koras) prikraudavo tokį aukštą
vežimą, kurį kartimi priverždavo taip stipriai, kad krovinys pusiau sumažėdavo. Į
klojimą parvežto vežimo didžiuosius su didelėm varpom pėdus čia pat išskirdavo
ir nublokšdavo – nudaužydavo į medinį ožį. Išbyrėjusius grūdus tuoj girnom
kamaroj sumaldavo ir iškepdavo pirmos šviežios duonos. Susėdusi šeimyna ją
ragaudama juokės: „Ot šviežia duonela, kaip šviesi saulala.“
Stengdavosi iki šv. Onos (liepos 26 d.) šviežios duonos sau išsikepti, žinoma,
tik priesmėlio žemėse, kitur dar per anksti.
Kūlimas. Kai tretieji gaidžiai pragysta, buvo keliamasi, keliama šeimyna ir
einama javų kulti spragilais (kultuvais). Paprastai eidavo kulti tik patyrę: šeimininkas, bernas, merga. Turi kulti sutartinai, į taktą. Kitaip tik bus trukdymasis.
Kad lengviau būtų dirbti, dainuodavo dainą: „Kampe tupi, kampe tupi, kuliam
keturiese.“ Taip dainuojant esą darbas būna lengvesnis. Dar seniau prieš kuliant
javus džiovindavo jaujose, tada grūdai geriau byra. Kuldami dažnai pasakodavo
apie rekrutų laikus. Vėlesniais laikais javus imta kulti arklinėmis kuliamosiomis ir garinėmis dyzelinėmis mašinomis. Tam buvo telkiamos didžiulės talkos.
Prieš jas buvo pjaunamas didesnis gyvulys – veršis ar avinas, kad talkininkus
būtų kuo sočiai pavaišinti. Buvo daroma alaus atsigerti. Nevengta ir degtinės. Kartu, žinoma, ėjo jaunimo pokštai, juokavimai, murkdymasis šiauduose,
mėtymasis.
Kamaroj girnomis maldami vyresni žmonės giedodavo rožinį (rožančių),
psalmes ar valandas (gadzinkas). Jei maldavo jaunas ar jauna dainuodavo: „Malu
malu viena, pasižiūriu diena... girneles apsuksiu, mylimą sutiksiu...“
Duoną kepdama, šeimininkė pirmą kepalą pažymėdavo ant jo viršaus kryžių
įspausdama.
Svečiai, kaimynai, užėję aplankyti, vos gryčios duris atidarę sakydavo: „Garbė
Jėzui Kristui.“ Savieji atsako: „Per amžių amžius. Amen.“
Šeštadienį iš pirties į namus parėję pasako: „Dėkui užu šilumą.“ Namiškiai
atsako: „Ant sveikatos.“ Kiti linksmai: „Pabučiuok mylimą!“
Pavasarį, kai pirmąkart užgirsi gegutę kukuojant, būtinai kišenėj turėk
pinigų, tai per visus metus būsi turtingas. O jeigu kišenės tuščios – per visus
metus būsi neturtingas.
Jei išėjęs iš namų pirmą priešais ateinantį sutiksi vyrą – gerai, tau seksis,
jei moterį – blogai, nesiseks.
Jei kas išdrasko kregždžių lizdą, to veidas bus strazdanotas.
Išvažiuodami į kelionę persižegnoja. Tą patį darė pradėdami didesnį darbą.
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Kvapnioji šienapjūtė
Anksti pavasarį per Vaičioniÿ kaimą, pro senas kapines, pakilęs plačiai,
išsiliejęs, kriokdamas, rausdamas šlaitus, nešdamas su savim lytis, dumblą, tekėjo
veržlus upelis. Į pakalnę įgavęs greitį, nešėsi kaip patrakęs viesulu, užliedamas
slėnyje didžiąją kaimo lanką. Jo patręšta lanka pavasarį, vasarą suželdavo, priželdavo žolės tiek, kad neišbrisi. Žolė – tanki, vešli, aukšta, pilna gyvasties. Purienos
joje gegužy taip sužydėdavo, jog atrodė, kaip sietynas. Vėdrynai, eraičinai kildavo.
Dobilai, dobiliukai raudoni pylėsi. Miglės, kmynai, ramunės. Įvairiausios žolės,
žolelės, žolynai, gėlės stiebėsi, žydėjo. Margumynai kaip svaja. Smagu buvo žiūrėti.
Visi kaimo žmonės į lanką žiūrėjo kaip į savo šventovę. Ji buvo viso kaimo
turtas. Per vasarą augo laisvai, nevaržomai, marga, gėlėta, kaip numylėtinė. Tik
muzikantai žiogeliai joje čirškė, muzikavo.
Birželį, apie šv. Joną, lankoje prasidėdavo didysis sąjūdis. Basi, kelnes atsiraitoję kaimo vyrai braidžiojo po lanką, matavo, šūkavo, kai kur pykosi, žymėjo,
kur kieno rėžis, kad kiekvienas gautų jam priklausančią dalį.
Prasidėdavo šienapjūtė. Gražu būdavo žiūrėti, kaip 20 ir daugiau kaimo
vyrų suko, žvitravo dalgius, su įkarščiu, prakaitu pjovė lankoj šieną – kiekvienas
savo rėžį, bet visi kartu. Dalgių galandymas, šmiravimas pjaunant darniai skambčiojo kaip muzika – čirk, šmirkšt, šniokšt, tin-tilin. Pjaudavo ankstyvą rytą, kai
saulutės nušviesta rasa dar spindėdavo. Vyrai baltais lino marškiniais. Storiausių
pradalgių pūpsodavo šimtai. Vyrai lenktyniaudavo, kas greičiau pjauna, kieno
pradalgės platesnės, kieno dalgis aštresnis, kas išplakt geriau moka, todėl kaime
vakare arba ankstų rytą tarškėte tarškėjo dalgių plakimas!
Kai tėvelis labai anksti keldavos ir išeidavo šieno pjauti, mama iškepusi
blynų jam nešdavo į lauką paryčių (snieduonės).
Po lankos vaičioniškiai eidavo į kitas pievas (Pagavenėj, Juodojoj baloj,
Veparuos, Juodalksnynėj, Upely, Skynime) šieno pjauti. Ten rėžiai buvo aiškūs
(pagal dirbamos žemės rėžius) ir tik pjauti tereikėjo. Tiesa, daug kur tekdavo
šieną ir viksvas pjauti balose, vandenyje, o nupjautą iš balos ant medžių šakų
vilkti į krantą džiovinti.
Vyrams nupjovus šieną, į lauką, į pievas ateidavo su ilgakočiais grėbliais
kaimo moterys, merginos, mergaitės – šviesiomis skarelėmis apsirišusios, spalvotomis suknelėmis šviesdamos ar pačių austais margais sijonais užsisegusios. Jos
mušdavo, sklaistydavo pradalges, grėbdavo, vartydavo, džiovindavo. Ir pasklisdavo apylinkėj švelnus, malonus šienelio kvapas. Toks skanus, tik gėrėkis, kvėpk...
Jei lietingos dienos, šieną kraudavo į kupetas. Ir pridygdavo tų kupetų lyg
grybų po lietaus pilnos didžiulės pievos. Pragiedrėjus tas kupetas išsklaidydavo,
kratydavo ir vėl džiovindavo.
Išdžiovintą šieną Aukštaitijoje veždavo namo vienkinkiais vežimais (koromis).
Prikraudavo aukštus, didžiulius vežimus, kad arklys vos patempdavo. Mes, vaikai,
mėgdavome vežime šieną minti. Parvežę prikimšdavo pilnas daržines, kad per
žiemą būtų gyvuliams pašaro. Paprastai išdžiovintą šieną dar rūšiuodavo (skirstydavo). Pats geriausias, kvapiausias, smulkus tekdavo avims, vidutinis – arkliams,
o prastas – galvijams (karvėms).
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Linksma, smagi būdavo šienapjūtė. Skambėdavo dainos apie dalgelį, šienpjovėlius, grėbėjėles. Jaunimas juokaudavo – šieno pluoštais mėtydavosi, veldavosi.
Buvo mada kaime vasarą miegoti daržinėje ant sukrauto šieno.
Po šienapjūtės Vaičionių kaimo lankoj ant pakilumos, Kazio padaržėj, buvo
rengiama jaunimo gegužinė. Kaimo jaunimo būrelis eidavo į Trakelių mišką, ten
nukirsdavo 20–30 alksnių, jų galus kirviu nusmailindavo. Parinktoj pievos vietoj tuos baslius apvaliu ratu sukaldavo į žemę. Prie kiekvieno jų pritvirtindavo
irgi iš miško atsineštą gražų, žalią berželį. Baslius apvesdavo viela. Prie vielos
merginos pritvirtindavo iš žalumynų ir gėlių nupintą ilgą aplink visą ploto ratą
vainiką. Į kelio pusę aptvertame rate padarydavo vartus, kurių abiejuose šonuose
pritvirtindavo žolynų, gėlių vainikus. To didžiulio vainikais apjuosto rato centre
iškasdavo gilią duobę, į ją įstatydavo ir, apdėję, įtvirtinę akmenimis, įkasdavo ilgą,
aukštą eglinę kartį. Ją papuošdavo žalumynais, vainikais, o jos viršuje iškeldavo
lietuvišką trispalvę vėliavą. Prie aplinkinės tvoros viduje ratu iš lentų sukaldavo
suolus žmonėms atsisėsti. Muzikantams padarydavo suolus ant paaukštinimo.
Rengėjai, iš Kamajų valsčiaus gavę leidimą rengti gegužinę – vakarą, miestelyje ir kitose viešose, labiau matomose vietose priklijuodavo skelbimus apie
rengiamą gegužinę.
Na, ir suplaukdavo, prigužėdavo puošnaus, dailaus jaunimo ne tik iš čia,
bet ir iš tolimesnių apylinkių. Dviračiais jaunuoliai suvažiuodavo ne tik iš Kamajų,
bet ir iš gretimų Salÿ, Ragìlių, Duõkiškio parapijų. Dviračių pievoj pristatydavo
ištisas krūvas kaip kermošiuj.
Merginų iš toli neatvažiuodavo, tačiau vietiniai gyventojai ir jų daug prisikviesdavo – giminaičių, pažįstamų.
Grieždavo apylinkėj žinomas muzikantas Adolfa (iš Žliubÿ) arba Diržiukas
iš Ba÷šiškių. Muzikantai armonika, klarnetu, smuiku ir būgnu grodavo taip, kad
laukai dundėdavo, trakeliai aidėdavo, o kojos pačios kilote kilojosi. Jaunimas šoko
linksmai, trypė, krykštė, juokavo. Muzikantai grodami ir dainavo:
„Jūs, mergaitės ir berniukai, kaip tam sode obuoliukai, šokit, trypkit ir dainuokit ir man
senų pavaduokit...“ arba „O tas rudis iš pasuolio man po kojomis papuolė... Pyko, puolė
jį Balys, kad jį bala, kad gaidys...“ ir kt.
Besilinksminančių pažiūrėti rinkdavosi senyvo amžiaus kaimo gyventojai su
vaikais. Tačiau jie greitai išsiskirstydavo. Jaunimas susirinkdavo saulei leidžiantis
ir linksmindavosi iki vidurnakčio.

Linai lineliai
Visais laikais senajame kaime ir naujajame vienkiemy linams buvo skiriama
atskira dirva galulaukėj prie plėšinio ir jų visada buvo sėjama tam tikras plotas.
O kaip žymės rodė, jų būta auginama ir tėvo tėvelio, ir senelių laikais. Linų
auginimas nuo seno mūsų kaime buvo svarbus, nes iš jų ūkininkai gaudavo
nemažas pajamas. Tas gražus, mėlynžiedis augmuo, kol dirvoj augo, nereikalavo
jokios priežiūros. Jis pats sau augo, žaliavo, mėlynai žydėjo, vešėdavo iki rudens.
Tik jau rudenį javus nuėmus, ateidavo ir linarūtė.
1322

E T N I N Ė K U LT Ū R A

Rauti išeidavo moterys (mama ir pora kaimynių – arba samdytos, arba į
talką ėjusios). Visos rovėjos, būdavo, prieš raudamos ir dorodamos linus prisiriša
dideles prijuostes. Stoja prie linų ploto, stovinčius linus gražiai, rankom paėmusios už stiebelių, rauna iš šaknų ir nurautus saujomis deda ant žemės į pėdelius.
Sukrovusios pėdą suriša iš anksto paruoštomis šiaudų grįžtėmis, kurias, paėmusios
iš gražaus šiaudų kūlio skirsnį, sukdamos nuvydavo. Tarp augančių linų dirvoj
visada pasitaiko ir piktžolių, jas raudamos linus išskiria ir numeta į šalį. Linų
pėdai turi būti be priemaišų – švarūs. Didesnį plotą nurovusios, surištus linų
pėdelius sustato į gubeles galvutėmis į viršų, šaknelėmis į apačią.
Paprastai linų rovimas vyksta greit. Rovėjos lengvai dorojasi, linksmai šnekučiuojasi, turi atsinešusios vandens ąsotį – užsigeria, dar ir sūrio užkanda. Pietų
laikui atėjus, mama, būdavo, rovėjas atsiveda į namus, sodina prie stalo, vaišina
sūriu, varške, sviestu, ragaišiu, agurkais su medum, o baigus darbą dar visoms
ir į namus po sūrį įdeda.
Vyrai, pasikinkę į vežimą arklį, atvažiuodavo į lauką, pasikraudavo linus
ir parveždavo į klojimą. Turėjo pasiruošę specialų medinį ožį, į kurį lino pėdą
įsprausdavo ir metalinėm šukom imdavo šukuoti, braukyti linų pėdų galvutes.
Taip gražiai nušukuodavo ant grindinio visus linų pėdelius.
Nušukuotas galvutes semdavo į kokį nors indą ar maišą ir nešdavo į lauką,
į prie klojimo čia pat stovintį aukštą žardą, padarytą iš ilgų medinių eglės karčių,
supildavo ir palikdavo saulėj džiūti ilgesnį laiką. Kai gerai išdžiūdavo, galvutes
nešdavo į klojimą ir pildavo ant grendymo (pado) ir ten jas kuldavo spragilais
arba vadinamąja meška – tai buvo specialus dygliuotas volas, į kurį įkinkydavo
arklį ir su tuo volu važinėdavo per išklotas galvutes. Volas jas sutraiškydavo ir iš
jų išbyrėdavo sėmenys. Jie buvo slidūs, gražūs, bet nešvarūs – su pelais, kuriuos
valydavo – išskirdavo sėmenis pilstydami vėjyje. Išvalytus sėmenis rūšiuodavo –
gražiausius skirdavo sėklai, kitą dalį naudodavo aliejui spausti. Tam tikslui turėjo
namuose medinį sėmenų spaustuvą. Likusią sėmenų dalį, paprastai didžiausią,
parduodavo turguje už pinigus.
Linų šiaudelių pėdus vėl kraudavo į vežimą, veždavo į laukus prie uždaro
vandens tvenkinio (vadino marka, sodžialka) ir ten merkdavo eilę po eilės, klodavo vienus ant kitų. Pamerktus iš viršaus apmesdavo spygliuočių medžių (eglių)
šakomis, kurias sunkiai prislėgdavo akmenimis, kad per visą markos plotą linai
pasinertų į vandenį, vanduo gerai juos apsemtų.
Taip į vandenį pamerktus juos išlaikydavo kelias savaites, kol tikrindami
rasdavo, kad šiaudeliai jau išmirkę. Vandeny mirkomi linai atsiduodavo nemaloniu
puvimo kvapu. Išmirkusių linų ryšelius (pundelius) kabliu po pėdelį ištraukdavo
ant markos kranto ir, sukrovę krūvutėmis, leisdavo vandeniui nuvarvėti. Po to
juos imdavo pėdeliais, kraudavo į arklinį vežimą ir išvežiodavo, išmėtydavo po
vieną pėdelį su tarpais po pasirinktą vietą – rugieną ar pievą.
Atėjusios moterys tuos pėdelius atrišdavo ir plonai paskirsčiusios paklodavo
ant žemės, taikydavo, kad linai gultų ne ant žemės, bet būtų pasikėlę ant ražienos
ar žolės. Taip lygiai, gražiai eilutėmis paklotus palikdavo džiūti, išsistovėti ilgesnį
laiką. Po kelių savaičių išdžiūvę, išsigulėję linai pasidarydavo balti. Įsitikinus, kad
lengvai lūžta luobas, o viduj lieka pluoštas, juos grėbliais grėbia į dideles pėdas
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ir veža į namus, krauna klojime ar daržinėje, pakėlę ant karčių, kad džiūtų. Vežt
į jaują neskubėjo – tegu stovi, džiūsta. Po visų darbų laukuose eidavo prie jų.
Kraudavo į didelius su aukštomis gardimis vežimus (koras) ir veždavo į jaują.
Jaujos savo neturėjo, nuomodavo gretimame Morkūniškių kaime iš Neniškio. Ten
vyko visa ceremonija. Jaujos savininkas Neniškis užleisdavo patiems jauja naudotis.
Jauja būdavo didelis medinis pastatas – iš dviejų skyrių: džiovykla ir mintuvė.
Džiovykloje žemės duobėje buvo išmūryta didžiulė molinė krosnis su specialiomis
angomis (liukais) kaitrai į džiovyklos vidų pūsti ir dūmtraukiu viršuj į lauką.
Pirmoji svarbi užduotis buvo užtikrinti linų šiaudelių išdžiovinimą. Džiovyklos
krosnį reikėdavo smarkiai kūrenti, kad gerai įkaistų, o šiaudeliai tinkamai išdžiūtų ir lengvai lūžinėtų, t. y. nuo šiaudelio paviršiaus atsiskyrusi luobelė nukristų
spaliais ir liktų grynas pluoštas. Todėl krosniai kūrenti patys veždavomės malkų,
dažniausiai kelmų, nes jie daugiausia duoda kaitros. Tėvelis krosnies kūrenti eidavo į jaują porą (kartais ir daugiau) naktų. Be to, reikėjo saugoti, kad nekiltų
gaisras, nes čia pat netoli krosnies ant palubėj įtaisytų karčių buvo sustatyti linai.
Ne kartą yra buvę, kad kūrenant nuo kibirkščių linai užsidegdavo. Atsargumo
dėlei jaujoj stovėjo vandens statinė, kad užsidegus būtų galima gesinti. Ne kartą
pažiūrėti tvarkos ateidavo ir pats jaujos savininkas Neniškis.
Mintuvėje stovėjo didžiulis arklinis ratas (maniežas), kuris arklio traukiamas
aplink sukdavo mintuvų volus (velenus), kurie traiškydavo, spausdavo, laužydavo
į juos saujomis įleistus linų šiaudelius.
Linų minti į jaują atvažiuodavo visas pulkas darbininkų – vyras, žmona,
bent dvi ar daugiau kaimynės, kurios padėdavo minti, o po to kaimynams reikėdavo atidirbti.
Vienas žmogus (dažnai vaikas – berniokas) varydavo į maniežą įkinkytą arklį.
Dvi moterys rankomis imdavo išdžiovintus linų šiaudelius ir saujomis leisdavo,
kišdavo į mintuvus tarp volų. Vienas vyras (kartais du) iš džiovyklos nešdavo
glėbiais linus ir dėdavo prie mintuvų, kad minančios moterys juos galėtų paimti.
Dar vienas ar du asmenys stovėjo užpakaly mynimo mašinos (mintuvų), ėmė
iškritusį linų pluoštą ir rišo į ryšulius.
Po to šeimininkas linų pluošto ryšelius veždavo į namus ir kraudavo sausoje
vietoje – daržinėje ar ant tvarto lubų.
Namuose dar buvo rankiniai mediniai mintuvai. Smulkiems reikalams imdavo ir kuokštes linų sau pasimindavo.
Minant išbyrėję spaliai irgi buvo semiami ir naudojami troboms apšiltinti –
pildavo ant lubų, taip pat į duobes ant bulvių, kad nesušaltų, ir kt.
Toliau ėjo linų brukimas (braukimas). Medinėm brauktuvėm tėvelis ir mama,
linus saujomis uždėję ant medinio paaukštinto stovo, braukė, plūkė, kad atsiskyrę
nuo pluošto spaliai iškristų ant žemės, o saujoje liktų švarus, lygus, švelnus lino
pluoštas. Jį tvarkingai rūšiuodavo ir dėliodavo į atskirus ryšelius. Vienus skirdavo
parduoti, kitus namų šeimininkei – audiniams.
Ypatingos atrankos ir specialaus paruošimo reikėdavo linams, kurie buvo
skirti parduoti. Čia buvo atrenkamas geriausias iš geriausių ir spalva, ir kokybe
aukščiausios rūšies pluoštas. Jį dar kartą valydavo, rankiniais šerių šepečiais šukuodavo, gražiomis virvutėmis surišdavo, o ryšelio galus susukdavo, suvyniodavo
į mazgelį. Rodos, būdavo pūdas (16 kg) svorio.
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Iš linų šukuojant išsiskirdavo pakulos, kurias naudodavo skylėms sienose
užkamšyti, pančiams vyti ir kt.
Trečiadieniais Kamajuose buvo turgaus diena. Tėvelis dažnai veždavo linų
ryšelį, du ar kelis parduoti. Pirkliai čia buvo žydai. Jie visuomet derėjosi, kad
tik pigiau nupirktų. O tėvelis, su jais besiderėdamas ir nenusileisdamas, kartais
tą vieną linų ryšelį į Kamajus veždavo kone dešimtis kartų.
Namų reikalams palikti linai eidavo mamos žinion. Ji linų pluoštą ilgais
žiemos vakarais šukavo šepečiu, sudarinėjo kuodelius. Rateliu iš kuodelio verpė
siūlus, juos vijo, suko, vyniojo (trynė) į šeivas, paskui metė (vyniojo) ant mestuvų,
kėlė į stakles. Reikėjo išmanymo, kaip tas lininių siūlų gijas suverti į skietą ir į
nytis – vienaip paruošti aštuonnyčiam, kitaip šešianyčiam ar devynnyčiam, kad
paskui sėdus prie staklių ir minant pakojį, gijos taisyklingai judėtų, atsivertų, kad
audėja galėtų šaudyklę stumdyti (šaudyt) ir šeivos įvertą siūlą deramai muštuvu
prispausti, kad išaustų gražų audinį. Šių dienų grožio karalienės nesugebėtų taip
austi kaip senoji mama.
Mūsų mamos nuo vaikystės buvo mokomos šio tradicinio sodiečių meno. Aš
jau nuo vaikystės visa tai mačiau ir niekada nepamiršiu – kaip gyva stovi akyse
audžianti mama, susikaupus, lyg kažką ypatinga darytų. Nežinodama nuovargio
ji sėdėdavo staklėse arba prie verpimo ratelio. Ir mus, vaikus, ragindavo trinti
šeivas. Kartais rankomis tekdavo vyti siūlus į kamuolį.
Amžiną atilsį mama verpė, audė be perstojo. Dirbdama mums mažiems
dainavo daineles, giedojo giesmes. Gal taip ir lengviau būdavo jai dirbti. Kaip
ji nušvisdavo, pabaigusi audimą ir iš staklių išimdama suvyniotą rietimą. Tos
jos darbo drobelės dar buvo balinamos, lyginamos (kočiojamos). Iš jų siūdavo
šeimynai rankšluosčius, kelnes, marškinius. Juos nešioti buvo malonu, nes sugerdavo prakaitą, praleisdavo orą, nors nelepino kūno – juk nebuvo minkšti. O tų
drobelių priausdavo pilnas skrynias, kuparus, komodas. Priausdavo ir raštuotų –
lovatiesių, užtiesalų (divonų).

Kalendoriniai papročiai
Kūčios. Šią dieną – sausas pasninkas: ne tik mėsiškų, bet ir pieniškų valgių nevalgoma. Ruošiamasi vakaro Kūčioms: švarinamas būstas, valomi baldai,
šeimininkės ruošia Kūčių vakarienei valgius. Pavakare einama į pirtį. Grįžus iš
pirties šeimos tėvas iš daržinės atneša glėbelį gražaus šieno, juo nestorai apkloja
stalą, o likusį padeda po stalu. Šeimininkė balta linine staltiese apdengia stalą.
Neša ir deda ant stalo dievo pyragą (plotkeles), vidury stalo stato kryželį, deda
pasninko valgius: silkę, žuvį, virtus žirnius, virtus kviečius saldytame vandeny
(miešime), kūčiukus (parpeliukus), sausus ir pamerktus į saldų miešimą, sirupą,
medų, avižų ir saldų kisielių.
Vakarinei žvaigždei danguje sužibus, visa iki vieno šeimyna ateina prie
stalo. Klaupia neilgai maldai. Šeimos tėvas bučiuoja kryželį ir jį leidžia per rankas
daryti tą pat kiekvienam šeimos nariui. Ima plotkelę, pats laužia gabalėlį ir toliau
duoda laužti kiekvienam. Visi susėda aplink stalą ir kūčioja. Pradeda nuo silkės,
žuvies, grūdų, kūčiukų, avižų kisieliaus, saldumynų – sirupo, medaus, miešimo.
Būtinai turi būti 12 patiekalų.
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Mūsų tėvelis, ypač prieš Kūčias ir Kalėdas, stengdavosi pasirūpinti, kad
stalui būtų sirupo. Prieš Kūčias specialiai važiuodavo trečiadienį į Kamajų turgų,
veždavo parduoti pundelį linų, kad už jį nupirktų ąsotį sirupo. Taip vienais
metais (rodos 1928-aisiais) jis su linais išvažiavo į Kamajus į skaistaturgį – taip
vadindavo paskutinį trečiadienį prieš Kalėdas. Tai buvo kaip tik Kūčių diena.
Jau prietema, o mūsų tėvelio kaip nėra, taip nėra. Jau ir sutemo, o jo vis nėra.
Grįžo tik vėlai. Be jo ar kurio nors šeimos nario nevalia kūčioti. Tais metais
pavėlavę kūčiojom.
O kodėl jis taip ilgai negrįžo? Pasirodo, Kamajų pirkliai žydai, žinodami,
kad Kūčių diena, pasinaudodami tuo norėjo iš jo pusvelčiui tuos linus nupirkti.
O jis nenusileido. Ot ir vyko derybos iki vėlumos.
Galiausiai per tas Kūčias jis mums parvežė didelį tradicinį ąsotį sirupo,
kurį mes taip mėgom, laižėm, tepėm ant ragaišio.
Baigus kūčioti persižegnojama. Sukišus rankas po staltiese traukiamas šieno
šiaudelis. Matuojama, kieno ilgiausias – to bus didžiausia laimė.
Valgiai nuo stalo nenuimami, paliekama stovėti, kad naktį atėjusios dūšelės
stiprintųsi. Tik rytą valgiai nuimami ir nuimtas nuo stalo ir iš pastalės šienas
išnešamas gyvulėliams. Mat Kūčių naktį ir gyvulėliai kalbą žmonių kalba, ir
vanduo šuliny virstąs vynu.
Merginos, per Kūčias nešdamos malkas, skaičiuoja, ar porinės, ar jos šiais
metais ištekės.
Šv. Kalėdos. Anksti šv. Kalėdų rytą, atsikėlus ir įkinkius arklį į gražias
išeigines roges su sėdynėmis (važį), važiuojama, skubama į Piemenėlių mišias.
Kiti ir pėsti į bažnyčią klampoja per pusnynus. Tą rytą važiuotojai lenktyniauja.
Bažnyčioje būna įrengtas Betliejus, primenantis Kūdikėlio Kristaus gimimą. Giedamos nuo seno populiarios kalėdinės giesmės: Tyliąją naktį, Piemenėliams vargdienėliams, Sveikas, Jėzau, gimusis. Daugelis mėgsta jas giedoti. Ypač vaikams patinka
Betliejaus prakartėlė.
Sutikę gimines, pažįstamus sveikina vieni kitus su šv. Kalėdomis.
Parvykusi iš bažnyčios į namus visa šeima sėda prie stalo ir vaišinasi
riebiais, sočiais Kalėdų valgiais: mėsa, dešromis, kepsniais, ragaišiais, pyragais.
Užsigeria naminiu duonos ar miežių alumi, gira (kvasu).
Dažnai užgiedama ir kalėdinių giesmių, pirmiausia Sveikas, Jėzau gimusis.
Pirmą Kalėdų dieną vengiama išeiti iš namų ir lankyti kaimynus – švenčiama uždarame savo šeimos ratelyje. Tik kartais popiet susitinkama su artimiausiu,
ištikimiausiu kaimynu, nuoširdžiai sveikinamasi su šventėmis, linkima džiaugsmo,
gero. Būtinai dalijamasi kūčiukais (parpeliukais).
Antrą Kalėdų dieną būdavo privaloma šventė, niekas nedirbo, visi šventė,
vaišinosi, vaikščiojo vieni pas kitus, linksminosi, dainavo, žaidė.
Gerai atsimenu, kaip mūsų senelis Adomas per Kalėdas nuėmė nuo aukšto
rogutes, į jas susodino mus, mažus vaikus, ir vežė pas dėdę Juzą (jo sūnų, kuris
atskirai savo sodyboj gyveno). Ten visus išlaipinęs įsivedė į gryčią ir visus sveikino
su šventom Kalėdom. Po to pats stojęs viduryje aslos, liepė visiems (ten dar buvo
keletas vaikų) po vieną stoti už jo ir pirmam kabintis jam į nugarą, o toliau visi
vienas į kitą. O jis pats tada vedžiojo visą vaikų kirbynę, po to išskėtęs rankas
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ir atsisukęs bandė paskutinį uodegoj atsidūrusį vaiką sugauti, o šis nesidavė,
sukosi į šalis, mėtėsi, blaškėsi. Visi vaikai subruzdo, sujudo, suklego – didžiausias pagyvėjimas, juokas. O senelis storu balsu vis šaukė: „Varmasai, varmasai!“*
Tai senoviškas išdaigų žaidimas, su kuriuo pokštininkai seniau vaikščiodavo pas
kaimynus susikibę vienas už kito, žaisdami, dainuodami, įvairiomis išdaigomis
juokindami, prašydavo dovanų. Mums visiems tada dėdienė davė parpeliukų.
Kaimo buityje tai buvo itin visų laukiama, nuotaikinga žiemos šventė.
Senesnieji žmonės Kalėdų laikotarpiu daug kalbėdavo apie vilkus. Visas kaimas
būdavo Kalėdų ramybės ir šventiškumo būsenos.
Trys Karaliai. Prasidėdavo išvakarėse (sausio 5 dienos vakare). Tai buvo
tradicinis šventvakaris. Tą vakarą visas kaimas pasijusdavo nutilęs, tūnantis,
tarsi ištiktas kažko nepaprasto. Šeimininkai savo namuose apeidavo visų trobų
duris. Ne tik apeidavo, bet prie kiekvienų durų sustodavo ir rašydavo Tris Karalius. Mūsų Tėvelis kreidos gabaliuku ant kiekvienų ūkio trobos durų rašydavo
K+M+B.
Rašydamas garsiai tardavo: „Atvažiuoja Trys Karaliai! Kasparas, Merkelis, Baltazaras.“ Būtinai uždėdavo ir kryžių. Esą toks rašymas atbaido piktąsias dvasias,
kad jos per tas duris nevaikščiotų.
Trijų Karalių šventės rytą važiuodavo į bažnyčią, kur Kalėdų dvasia ir tvarka
vyko apeiginės Mišios su kalėdinėmis giesmėmis, pabrėžiant giesmės Broliai, tik
žiūrėkit žodžius: „Trys Karaliai Betliejun joja, dovanas Jam po kojų kloja.“
Trys Karaliai paskutinė kalėdinio laikotarpio šventė, todėl buvo stengiamasi
ją švęsti iškilmingiau: buvo daugiau vieni kitų lankymo, susibūrimų. Po kaimą
kartais vaikščiodavo ir jaunuoliai, persirengę karaliais, sveikino, dalijo vaikams
dovanas: saldainius, riestainius (kringelius).
Tądien sklido ypač daug pasakojimų apie tris Karalius iš Rytų šalies, kaip
jie keliavo, ieškojo gimusiojo Betliejuj, nešė Jam dovanų, aukso, miros ir smilkalų
(kodylo).
Mes, mokyklinio amžiaus vaikai, per Tris Karalius rengdavom daug vaidinimų. Jaunimas ypač linksminosi, šoko, visokių pokštų prasimanė.
Užgavėnės ir gavėnia. Prieš pat Užgavėnes nesusituokusieji dar skubėjo spėti
susituokti, nes gavėnia ilga ir per ją jokios vestuvės negalimos. Todėl dažnai per
pačias Užgavėnes važiavo, dundėjo vestuvininkai, jų visų gausi svotija. Mes, vaikai,
per kaimą neretai praleisdavome kelias kompanijas. Užgavėnės nebuvo šventė,
bet žymi diena – mėsėdžio perėjimas į sausą gavėnią. Jos būdavo pažymimos
triukšmingai ir linksmai. Sočiai ir daug valgoma. Buvo sakoma: „Užgavėnėse 12
kartų reikia valgyt.“ Buvo kepami vėdarai. Į kiaulių ar gyvulių žarnas kimšdavo
miežines kruopas, dėdavo kiaulienos taukų ir kepdavo krosnyje (pečiuj), skardoje
(blėkoj). Gerai iškepę vėdarai pasidarydavo apkepę, rudi ir skaniai kvepėjo. Na,
ir valgyt buvo skanūs.
Kitas dalykas, kuris per Užgavėnes buvo įprastas, tai važinėjimasis. Tėvai
vaikams pakinkydavo į važį arklį, užkabindavo jam ant kaklo žvangulius ir,
susodinę pulką vaikų, išleisdavo pasivažinėti. Pirmiausia važiuodavom į Kamajų
miestelį, nusipirkdavom saldainių ir
* Kartais Kalėdų senį lydėdavo susikibusių vaikų
juos čiulpdami, sėdę į važį, ragindabei jaunimo virtinė, vadinama varmasa, tarmasa.
vom arklį, kad tik greičiau bėgtų. Kad
Vyr. red. pastaba.
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žvanguliai geriau skambėtų, varpelis garsiau tilindžiuotų, leisdavomės su vėju
šūkaudami, dainuodami, eidami lenktynių ypač su Krylių, Kalvių ir kitų kaimų
važiuojančiais vaikais. Važinėdavomės visą dieną. Kiti važinėdamiesi dar ir armoniką su grojančiu muzikantu veždavosi. Buvo sakoma, kuo ilgiau ir toliau per
Užgavėnes važinėsi, tuo linai ilgesni augs.
Vakare rengdavom žaidynes, linksmybes. Vaičioniÿ kaime per Užgavėnes
būdavo jaunimo vakaruškos – šokiai, ir mes eidavom pažiūrėti, bet dažnai tie
mus, vaikus, išvarydavo.
Linksmos būdavo Užgavėnės.
Kitą dieną buvo Pelenų diena – sausas pasninkas, einama į bažnyčią, į pa
maldas, kur kiekvienam ant galvos kunigas barstydavo pelenų, sakydamas: „Atsimink, kad dulkė esi ir į dulkę pavirsi.“
Kai kurie kaimo vyrai Pelenų dieną užsukę miestelyje pas Maušą išgerdavo
pusbutelį degtinės – gerkles praplaudavę.
Mano tėvai pasakodavo, kad jiems jauniems esant, per gavėnią visas septynias savaites buvo sausas pasninkas – ne tik mėsos nevalgydavo, bet ir pieno,
pieniškų valgių taip pat nevalgydavo. Pieną pildavo į kubiliukus, ten jį suraugindavo, o paskui jį sušildę sunkdavo, darydavo varškę, o daugiausia spausdavo
sūrius. Suspaustus džiovindavo.
Gavėnioj valgydavo pasninko valgius: šustinius, degtienę (iš ruginių miltų
karštai virta košė-tyrė), avižinį kisielių, virtus žirnius, virtas pupas, grybus, žuvį.
Daug vartodavo bulvių, bulvienių. Pavyzdžiui, tą degtienę valgydavo tik su virtomis
bulvėmis. Burokų, burokėlių sriubą valgydavo su bulvėmis ar duona. Vartodavo
savo darbo (patys spaustuvais išsisunkdavo) sėmenų ir rečiau kanapių aliejų. Jį
valgydavo su bulvėmis, su juo ruošdavo bulvinį ar miltinį padažą (dažinį) prie
žirninių, kvietinių, miežinių blynų. Darydavo įvairias kruopas (maldavo savom
girnom kamaroj), kruopines, pomperečkus (stori blynai, iškepti ant kopūsto lapų
krosnyje). Šeimininkės darydavo visokias misas – rūgštinius gėrimus.
Griežtai susilaikydavo nuo pasilinksminimų, dainavimų, triukšmingų poelgių.
Visur buvo santūrumas, susilaikymas, susikaupimas. Tarp kaimo moterų buvo
platinamos vadinamosios rožančiaus paslaptys (tajemnyčios), t. y. Kristaus kančios
stotys padalijamos, kuri moteris kurią vieną kančios stotį mąstys ir kalbės – lygu
Kryžiaus keliai. Tai būdavo praktikuojama dar man mažam esant.
Jau mano tėvai (XX a. II–III dešimtmetyje) per gavėnią pasninkavo iš karto
tris dienas per savaitę, paskui dvi, galiausiai vieną – penktadienį.
Kas pasninko nesilaiko, buvo gąsdinamas Gavėnu: „Ateis Gavėnas ir jums
pilvą išrėš, jei valgysit mėsą gavėnioj“, – sakydavo.
Į naujesnius laikus per pasninkus daugiau imta praktikuoti silkę valgyti.
Ilgais gavėnios vakarais sueidavo žmonės, vyrai ir moterys, pas vieną kurį
kaimyną ir dirbdavo: vyrai vydavo pančius, moterys atsinešusios ratelius verpdavo,
sukdavo siūlus. Nuo pat prietemos dar be žiburio mamos su vaikais ir seneliais
sulipdavo ant šiltos duonkepio krosnies (pečiaus) ir vyresnieji vaikams pasakodavo
istorijas apie Kristaus kančią, apie senųjų laikų gavėnias, jų papročius, velniukus,
piktąsias dvasias. Dažnai gavėnios giesmes apie Kristaus kančią giedodavo: Alyvų
daržely, Kurs kentėjai už mus kaltus..., Miršta ant kryžiaus...
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Pačiame gavėnios gale (prieš pat Velykas) yra Didžioji savaitė. Tos trys
dienos taip vadinamos: Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis. Per jas visas bažnyčioje būdavo specialios pamaldos, o ir namiškiai labiau
susitelkę. Ypač sausas pasninkas būna Didįjį penktadienį – Kristaus Kančia ir
mirtis ant kryžiaus.
Didįjį šeštadienį einama į bažnyčią ugnies ir vandens parnešti. Iš anksto
paruošiama didesnė medžio kempinė – ji išdžiovinama ir rankoj nusinešama į
bažnyčią. Kai šventoriuje uždegama ugnis, nuo jos užsidegama kempinė ir nešama į namus, o ten laikoma įkūrus židinyje. Mes, maži vaikai, ypač mėgom su
tokiom smilkstančiom, dūmuojančiom kempinėm keliauti iš Kamajų. O vandens
tą dieną bažnyčioje didelis kubilas pašventinamas, ir po to visi puola, grūdasi
savo butelius prisisemti ir nešti į namus. Visus metus jis laikomas ir juo šlakstoma trobos, žmonės.
Visada šeštadienį iškūrendavo pirtį ir visi gerai išsiprausdavo.
Buvo paprotys iš vakaro eiti į bažnyčią. Daugiausia eidavo moterys – apsirišusios baltomis skarelėmis, pėsčios, vorele, takais, kur tiesesnis kelias.
Šventos Velykos. Ypač didelė šventė, švenčiama iškilmingai, dvi dienas.
Tėveliai pasakojo Velykas švęsdavę tris dienas.
Pirmiausia būtina ankstų Velykų rytą eiti į Prisikėlimo pamaldas. Po to
Velykų Aleliuja pasveikinti artimuosius, kaimynus, pažįstamus.
Velykų rytą visi skuba iš bažnyčios kuo greičiau namo. Kas pirmas sugrįš,
to javai geriau derės ir to namuose laimė bus.
Grįžus šeimos nariams iš bažnyčios, visa šeima pasimeldusi sėda prie velykinio stalo. Pirmiausia muša margučius, juos valgo su sviestu, ragaišiu, pyragu.
Po to sočiai vaišinasi mėsiškais, pieniškais ir saldžiais patiekalais.
Velykų simbolis – dažytas, margintas kiaušinis, kuris suprantamas kaip
gyvybės atsiradimo, atgijimo ženklas. Kiekviena šeimininkė margučius ruošia
savaip: dažo raudonai, žaliai, mėlynai, geltonai dažais, svogūnų lukštais, šieno
pakritomis, beržo vantų lapais. Kitos išdažo, išmargina labai dailiai – tikras liaudies
menas.
Margučių marginimo raštai daromi dvejopai: rašytiniai ir braižytiniai. Rašytiniu būdu marginami dar nevirti kiaušiniai. Jie išrašomi įvairiais raštais karšto
vaško tipiniu su geležinio smeigtuko galvute. Išrašyti margučiai dedami į verdančius dažus ir verdami kiek reikia. Verdant vašku užteptos vietos nenusidažo.
Braižytiniu būdu marginami kiaušiniai pirmiausia išverdami kokiuose nors
dažuose, o po to aštriu peiliu ar kokiu kitu daiktu išbraižomas, išskutinėjamas
raštas. Trečias būdas – tepliotinis.
Vaikai irgi visaip margindavom kiaušinius, kaime susiėję rodydavomės,
kieno gražesni. Be to, vaikai per Velykas daug gaudavom margučių iš kaimynų
kaip dovanų. Ir mamos ankstų Velykų rytą, kai vaikai tebemiega, prie lovutės
padėdavo po margutį ir sakydavo, kad jiems atnešė Velykis.
Įprasta buvo kiaušinius mušti: vienas kiaušinį smailiuoju galu aukštyn laiko rankoj, o kitas muša iš viršaus savuoju kiaušiniu: kieno kiaušinis dūžta, tas
turi savo kiaušinį atiduoti mušėjui. Senesnieji pirmiausia kiaušinį miklendavo, t. y.
į savo dantis kiaušinį barškina ir klauso, ar jis storai, ar plonai skamba. Jeigu
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plonai, vadinasi, stiprus. Taip išsirenka patį stipriausią. Mes, būdami maži, labai
mėgome kiaušinius mušti, net įsimanydavome ne visai gražių dalykų – pasidarydavom dirbtinių kiaušinių: lukšte išdurdavome skylutę, įberdavome cukraus,
paskui jį ant žarijų kepdavome. Kai cukrus išsilydo, kiaušinis tampa stiprus kaip
akmenukas. Tada pramušdavome visų vaikų kiaušinius. Kiaušinių ridenimas pas
mus retai tebūdavo.
Kai kas kiaušinių lukštus užkasdavo žemėn, sakydavo, kad javai geriau
derėsią.
Antrą Velykų dieną visas kaimas atgydavo nuo linksmybių: buvo rengiami
pasilinksminimai, šokiai, rateliai, dainavimas, žaidimai. Čia visur viršų imdavo
jaunimas – po gavėnios ūždavo kiek išgalėdavo.
Velykų vakare po kaimus vaikščiodavę su krepšiais kiaušinių rinkėjai – lalauninkai. Jie giedodavę velykines giesmes.
Tėveliai pasakojo, kad jų jaunystės laikais jaunimas ir Velykų vakarą mėgdavo traukti į Kamajus ir ten šventoriuje mušdavę kiaušinius.
Dar vienas velykinis paprotys buvo supimasis sūpuoklėmis. Gryčioj per
siją (balkį) permetamos virvės, o apačioje jose įrišama plati lenta ir vaikai, į ją
įsisėdę, o didesni stati atsistoję supasi, krykštauja. Orams esant šiltiems, gražiems,
sūpuoklės būdavo įtaisomos klojimuose ar lauke ant obels šakų ar dviejų greta
augančių medžių. Supdavomės taip, kad vėjas pro ausis tik ūžia, o mes supamės
dar smarkiau, kol net galvos apsisukdavo.
Per Velykas įėjus į trobą buvo įprastas pasisveikinimas: „Sveiki, sulaukę šventų
Velykų!“ Atsakymai: „Ant amžių amžinųjų. Amen!“, „Su tamstu mylistu!“
Velykos – linksmybių šventė. Jos įtvirtindavo žmogų, šeimas į pavasarį,
į gyvenimą, į darbus, užmojus. Visi pasijusdavo pakilūs, veiksmingi, nuotaikingi.
Sekminės – trečioji iš didžiųjų metinių švenčių: pirmoji Kalėdos, antroji
Velykos.
Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė – prasidėdavo pamaldomis
bažnyčioje – giesme „Ateik, Dvasia Šventoji...“, šv. mišiomis, procesija su gėlių
barstymu. Bažnyčia būdavo išpuošta jaunais, žaliais berželiais ir žolynų vainikais.
Namai irgi buvo papuošiami berželių šakelėm, kitų žolynų šakutėm, žydinčiomis gėlėmis. Prie kai kurių kiemo vartų stovėjo žalias berželis. Moteriškės
sodyboj stovintį kryžių papuošdavo vainiku. Kaimo kiemų takai, takeliai švariai
nušluoti, smėliuku pabarstyti, šviečia iš tolo. Visi šventiškai pasirėdę, pasipuošę.
Parėjus į namus buvo puotaujama, valgoma šventiniai kepsniai, pyragai, gira.
Ūkininkai per Sekmines su šeima, vaikais apeina laukus, sako, rugius, vasarojų lanko, susitinka su kitais kaimynais, šnekučiuojasi ar užkandžiauja atsinešę.
Jaunimas linksminasi, šoka, muzikantas groja, net armonika plyšta.
Piemenys per Sekmines irgi linksminasi, griežia, groja, dūduoja dūdelėm,
rageliais, dainuoja: „Šeimininkė ant Sekminių leido vištą ant kiaušinių“, pypsi birbynėm, pliaukši liežuviu, pina vainikus.
Kai būdami vaikai kaime ganydavom karves, tai Sekminių dieną jų ragus
papuošdavom žolynais, nupintais vainikais. Ir piemenys ant galvų, ant kepurių
užsidėdavo puokštes žolynų, gėlių. Arkliaganiai puošdavo ir arklius, jais greitai
jodinėdami švilpavo, ūksėjo, traliavo.
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Kai vakare pargindavom namo, šeimininkės kviesdavo ateiti į jų namus. Mes,
žinodami, kad tai „kvepia“ kiaušiniais, nedrąsiai pasiimdavom su savim ir krepšelį.
Perėję per viso kaimo gryčias, pririnkdavom pilną krepšį kiaušinių. Nusinešę juos
į sutartus vienus namus, kepdavom kiaušinienę: visus kiaušinius sumušdavom į
vieną didelį dubenį, gerai išmaišydavom, išplakdavom šaukštais, kad susimaišytų
tryniai su baltymais, įpildavom šilto saldaus pieno ir ant ugnies puode virdavome,
kol sutirštėja, išverda. Kartu vieną – dvi keptuves išsikepdavom kiaušinienės su
lašiniais, spirgučiais. Šeimininkės mums ant stalo padėdavo kvietinio ragaišio, dar
ko nors, ir susėdę aplink stalą būrys vaišinomės, klegėjom. O buvo skanu!
Kartais pačios šeimininkės mums kiaušinienės iškepdavo. „Šeimininke, ant
Sekminių dėk ant stalo šimtatrynį“, – šaipėmės linksmi.
„Tetulyte gera buva, dave sviesta, dave sūria, dar kiaušinių, lašinių.
Tra lia lia... lia...lia...lia...“
Berniokai – piemeniokai dar taip dainavo:
„Šių nama, šiū nama, duok tatulai piena,
a berniokam, kaip šuniokam, supuvusia šiena...“
Antrą Sekminių dieną piemenys lauke kūrena ugnį, kepa kiaušinius ir
dainuoja:
Karvytės mana, tai valio,/ žalias žolalas myniotojos./ Vai, valio, tra lia lia./
Ėskit, nebėkit, tai valio,/ žalias žalalas nemyniokit./ Vai, valio, tra lia lia.../
Ėskit, karvytės, pa kelmynį,/ neškit pienelia pa padynį./ Vai, valio tra lia lia.../
Karvytes mana, tai valio,/ ustovo snaudalia varytos./
Ustovas užmiega, tai valio,/ karvytes palieka./
Ustovas pabunda, tai valio,/ karvyčių neranda./ Vai, valio, tra lia lia.../
Pagal seną paprotį nuo Sekminių prasideda maudymosi laikas. Skaičius „7“
buvo kaip ir Sekminių simbolis, pavyzdžiui, šeimininkės, išvirusios varškėčių,
pyragaičių ar virtinių, kiekvienam valgytojui duodavo po septynis ir pan. Be to,
juk Sekminės – tai 7 savaitės po Velykų.

Atlaidai ir kermošiai
Kamajÿ bažnyčia buvo didžiulė, raudonų plytų, su dviem aukštais, padangę
remiančiais bokštais, kurie toli po plačią apylinkę buvo matyti. Vaičioniškiai gerai
juos matė aiškiai išsikišusius horizonte, girdėjo garsiai skambančius jų varpus
„din-dan-din-dan“. Kamajų parapija taip pat buvo didelė, palyginti su kitomis aplinkinėmis – didžiausia. Joje tris kartus per metus buvo švenčiami visoje apylinkėje
garsūs atlaidai: Šv. Kazimiero – kovo 4 d., Šv. Jono (Joninės) – birželio 24 d. ir
Rožinė (Rožancava) – pirmąjį spalio sekmadienį.
Šv. Kazimiero atlaidai būdavo kovo 4 d., žiemą. Į juos visi suvažiuodavo
važiais, rogėmis. Nors ir žiemos sąlygomis suplaukiąs žmonių gausumas nenusileido
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kitiems atlaidams, tuo labiau kad žmonės žiemą buvo laisvesni. Kamajų bažnyčia
buvo pavadinta Šv. Kazimiero – Lietuvos karalaičio vardu. Jo paveikslas buvo
Didžiajame altoriuje. Tos šventės pamokslai būdavo skirti šv. Kazimiero garbei
ir jo asmeniui (istorijai). Tik tos dienos prekymečiai (kermošiai) skyrėsi tuo, kad
juose buvo prekiaujama žiemai skirtomis prekėmis: važiais, rogėmis, nors būdavo
ir ratų, vežėčių, bet žymiai mažiau negu per šv. Joną.
Šv. Jono (Joninių) atlaidai (birželio 24 d.) buvo pačiame vasaros įkarštyje,
todėl ir atlaidai įgydavo vasarišką pobūdį, žmonės per pamaldas būriuodavosi ir
šventoriuje. Kamajų bažnyčios altoriuje buvo šv. Jono Krikštytojo statula ir paveikslas. Per šią šventę bažnyčią išpuošdavo pintais vainikais. Pamokslų turinys
sukosi apie šv. Jono asmenį, jo gyvenimą. Kamajų parapijos kaimuose prie upelių
stovėjo ne vienas šv. Jono Krikštytojo koplytstulpis (Kristaus krikštas).
Per Jonines po pamaldų žmonės, paplūdę miestelyje, laukuose, užkandžiavo,
vaišinosi.
Rožinė – spalio pirmąjį sekmadienį, rudenį, per patį derliaus gausos metą.
Pamaldos buvo sutelktos į Švč. Dievo Motiną Mariją – Dangaus Rožančiaus Karalienę. Bažnyčioje visi kalbėjo rožinį (rožančių). Lauke prie bažnyčios būdelėse
buvo pilna prekiautojų rožančiais, rožantėliais. Kermošiuje buvo ir grūdų, ir gyvulių,
rudens derliaus vaisių.
Kamajai savo atlaidais ir kermošiais toli prašoko visas apylinkės parapijas.
Atlaidai ir kermošiai Kamajuose vyko lygiagrečiai. Po pamaldų visi iš bažnyčios
plūdo į miestelio aikštę, ten vyko įspūdingi kermošiai, kuriuose būdavo visko pilna.
Per atlaidus buvo įsigalėjusi sena tradicija – kviesti kuo daugiau svečių kunigų, kurių ir suvažiuodavo daugybė iš gretimų, kaimyninių ir kitų parapijų. Ypač
paplitęs buvo paprotys – kviesti iškalbingą pamokslininką, kuris suvirpintų širdis.
Kartu stengdavosi, kad būtų ir balsingas – toks kurį laiką buvo Salÿ klebonas
Gudonis. Į šiuos atlaidus prigužėdavo žmonių iš plačios apylinkės. Užtvindydavo
ne tik bažnyčią, šventorių, bet ir miestelį ir aplinkinius laukus.
Į kermošių suvažiuodavo pirkliai, smulkūs prekeiviai su palapinėmis (būdelninkai, kromelninkai), knygininkai, barankininkai, arklininkai, račiai, dievdirbiai,
muzikantai ir daugybė dar kitokių įvairių prekiautojų ir žiūrovų. Atvažiuodavo
pirklių net iš Rygos, Daugpilio, Tilžės, iš kitur. Čia verteivos žydeliai tartum
paskęsdavo ir jų nebebuvę matyti. Račiai–rusai sentikiai suvažiuodavo iš toli (iš
Gudijos, Jonavos). Atvažiuodavo ir iš vakaro, ne kartą nakvynės prašydavosi mūsų
kaime, pas tėvus, ir ją gaudavo.
Lūžte lūžo turgus. Ir ko čia tik nebuvo! Visko būdavo, pradedant religiniais
daikteliais, medalikėliais, kryželiais, šventais paveikslais, paveikslėliais ir baigiant
arkliais – eržilais, trakėnais, ardėnais, ristūnais, žemaitukais ir kt.
Tuoj nuo pat bažnyčios šventoriaus prasidėdavo eilės išstatytų baltų būdų,
palapinių, kuriose prekiavo statulomis, skulptūromis, škaplieriais, maldaknygėmis,
rėmais, smulkiais saldainiais. O pačioje miestelio ketvirtainėje grįstoje (brukavotoje)
aikštėje tirštai, kiekviename centimetre, buvo tvarkingai eilėmis išstatytos – išsirikiavusios būdos baltais, spalvotais stogais, jose ant prekystalių verste buvo užversta
visokiausių saldainių, bandelių, riestainėlių, riešutų (kietų, minkštų), įvairiausių
vaisių ir gėrimų. Kitos grupės prekystalių prekiavo tekstilės gaminiais: nosinėmis,
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skarelėmis, kojinėmis, palaidinėmis, kelnėmis, patiesalais ir kt. Dar kiti prekiavo
dailės audiniais, raštuotomis juostomis, rankšluosčiais, patiesalais, dailiomis kepuraitėmis, pirštinaitėmis, drabužiais, apavu. Pagal prekės pobūdį tvarkingai savo
vietoje ir savo eilėje buvo kiekvienas. Per vidurį ėjo gatvės platumo praeigos, o
jai iš abiejų pusių ištisai buvo išstatyti prekystaliai. Šiai rikiuotei pasibaigus buvo
išsirikiavę arkliniai vežimai su pakeltomis ienomis, pririštomis prie vežėčių, o
aukštai viršuj plaikstėsi iškeltos virtinės riestainių (baronkų): didelių, mažų, rudų,
balzganų, kaip ženklas, kad iš tolo visi matytų, kuo čia prekiaujama. O jau patys
vežimai buvo sklidini prekiaujamų baronkų-barankėlių, kurios taip gražiai buvo
apkepintos, kad viliote viliojo akį. Ant kitų vežimų ienų buvo iškelti, iškabinti
spalvoti oro balionai – juose buvo prekiaujama visokiais vaikiškais žaislais. Tarpais prekes paįvairino prekiautojai ledais – baltai apsirengę stovėjo prie savo
dėžių-vežimėlių.
Visą aikštės ketvirtį būdavo užėmę račiai, viską išdėstę ant grindinio.
Jie prekiavo ratais, vežėčiomis, apkaustytais ir nekaustytais vežimais, lineikomis,
dailiomis, šventinėmis, lakuotomis, raštuotomis, su jautriomis lingėmis (lisorais),
brikais, pakinktais.
Greta jų įsikūrę baldžiai su savo menu: komodomis, išradingai sumeistruotomis iš uosio, klevo, ąžuolo, kitais baldais – dailiomis skryniomis su stalčiais
audeklams sudėti, spintomis, stalais, staliukais, veidrodžiais, rėmais, spintukėm,
rateliais siūlams verpti, kėdėmis, taburetėmis ir kt. Čia pat visas plotas buvo
apstatytas moliniais indais, puodais, puodeliais, vazonais, ąsočiais, kibirais ir kitokiais rakandais.
Miestelio pakrašty buvo kita aikštė, kurioje vyko arklių turgus. Per kermošius
jis buvo itin didelis, perpildytas ne šiaip paprastų turgaus arklių, bet rinktinių,
paradinių žirgų, kurie buvo tikrai gražūs, gerai nušerti, blizgėjo, tvaskėjo, vieni
pakinkyti dailiausiais pakinktais, kiti vedžiojami pavadžiu, trečiais raiti joja. O
kelyje čia pat vyko ristūnų lenktynės, kurias apstoję žiūrėjo šimtai ar tūkstantis
žiūrovų.
Pats prekiavimas vyko tik pasibaigus atlaidų pamaldoms. Prieš tai iš ryto
prekiauti buvo draudžiama. Po sumos žmonės plūdo į turgavietę. Tada virte
užvirdavo judri, masiška, visapusiška prekyba, paroda, reklama, pasigrožėjimas,
kvaitulys. Bangavo kaip jūra žmonės, kunkuliavo, ūžė, čiauškėjo, derėjosi, kalbėjo,
šaukė, gyrė, reklamavo kaip įmanydami savo prekę, net kai kurie praeivį nusitvėrę
tempė prie savęs, kad tik iš jo, o ne iš kito pirktų.
Mažas Joniukas, su tėveliais įsimaišęs į šią margą minią, nešamas judrios
srovės, nebežinojo ką ir bepirkti. Būtinai pirko ilgųjų su juostelėm, blizgančiais
popierėliais saldainių, virtinę didžiųjų riestainių (barankų), sustoję stebėjo prie besisukančio loterijos laimės rato, grožėjosi puikiaisiais eržilais, pažiūrėjo greitakojų
žirgų lenktynes ir po to išvažiavo į namus.
Šitie Kamajų atlaidai – kermošiai buvo pramoga, šventė, kurios labai visi
laukdavo. Kodėl? Iš kermošių tėveliai pasilikusiems namuose visada parveždavo lauktuvių, be to, kai per kaimą vieškeliu traukdavo nenutrūkstama virtinė
(kolona) vežimų, vaikai neatitraukdami akių stebėjo gražius riestakaklius žirgus,
dailius pakinktus be pavalkų (šorų), išgražintus vežimus su lingynėmis (lineikas).
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Kiti važiavo net eržilui ant kaklo žvangulių užkabinę, o kaip skambėjo! Galo
nesimatė – eilės plūste plūdo, vežimas prie vežimo pilni pasipuošusių žmonių,
arklys prie arklio, dar kiti vedėsi prie vežimo pririštus arklius parduoti, o maži
kumeliukai iš paskos bėgo šokinėdami.
Ir tik truputį prieš vidurdienį nutrūkdavo vežimų plūdimas – važiavimas,
tik retkarčiais kada ne kada dar koks nors skubantis pavėlavęs pradardėdavo.
Po to keletą valandų buvo tyku, ramu – kelias tuščias. Po ūkiškų pietų (15 val.)
prasidėdavo grįžimas atgal namo. Iškart po vieną, kitą, ne po daugelį – retai
vežimų. Tik pavakariop, galima sakyti, netilpo kely, burbėte burbėjo kermošininkai. Žmonės ir arkliai, per dieną įkaitę vasarą nuo saulės, norėdavo gerti. Ir
dažniausiai daugelis čia, Vaičioniÿ kaime prie Kazio Kirlio (Adomuko) kiemo,
pasukę į vieškelio pakraštį, sustabdydavo arklius. Mat matydami aukštų medinių
rentinių su didele svirtimi šulinį, norėdavo patys atsigerti ir arklius pagirdyti.
Artimų kaimų pravažiuojantys iš seno žinojo, koks geras, tyras, šaltas ir skanus
buvo Kirlio gilaus šulinio vanduo. Prie svirties medinis kibiras buvo prikaustytas,
jo nenuimsi atsigėrimui, reikėjo kibiro ir puodelio. Žmonės dairėsi į Kirlio kiemą.
Kiti iškart ėjo prašyti kibiro ir puoduko. Vaikai jau prie to buvo pripratę ir tam
pasiruošę budėjo su kibiru ir puodeliu. Tuoj pat prašantiems paduodavo ir sekdavo
iš paskos, kol grąžins jų kibirą. Pagirdę arklius ir patys atsigėrę, keleiviai, juos
grąžindami atgal, dauguma vaikams duodavo ir kermošavų saldainių, riestainių ar
bandelių. Tai buvo džiaugsmo...
Ši vieta buvo įprasta kaip arklių pagirdymo sustojimas. Prie kiemo išsirikiuodavo net dešimt sustojusių vežimų, laukiančių vandens, todėl dažnai vaikai
čia patarnaudavo neatsitraukdami.
Taip besidarbuodami pamatydavo, kad štai ir jų tėveliai grįžta iš kermošiaus. Grįžta – jau nebe vieni, o su iš paskos į kiemą sukančiais keliais svečių
vežimais. Kartais net iki dešimties jų susidarydavo.
Į svečius kviesdavo dažniausiai šeimininkas per pačius atlaidus Kamajuose.
Kirliai, taip pat atlaiduose sutikę gimines: uošvius (Kirlio žmonos tėvus),
brolius, seseris (kurių dauguma buvo ištekėjusios ir atvažiuodavo su savo vyrais
ir vaikais), dėdes, tetas, Kazio Kirlio seserėčias, brolėnus, krikštatėvį, – visus
kviesdavosi pas save. Svečių privažiuodavo visas būrys. Jiems keldavo vaišes
(pamylėdavo).
Tam pasiruošdavo dar prieš atlaidus. Darydavo naminio, salyklinio miežių
alaus, prikepdavo ragaišių, pyragų. Privirdavo kiaulienos, avienos, dešrų. Seklyčioje stalus pilnus apkraudavo skaniausiais valgiais. Svečius vaišindavo ilgai – dvi
dienas su nakvyne. Duodavo ir degtinės, bet niekas nenusigerdavo. Kai kurie
giminės (mamos dėdė Dagys iš Kurkliìčių) atvažiuodavo iš vakaro, seserėčios:
Gykyčia iš Gýkių ir Dagyčia iš Kurkliečių – irgi ateidavo iš vakaro, jos mamai
padėdavo ruošti vaišėms valgius.
Tėveliai rūpinosi, kad svečiams nieko netrūktų. Per vaišes visi būdavo
linksmi, šnekučiavo, pasakojosi, pokštavo, dainelę sudainuodavo, jauni vakare
nueidavo į kaimo šokius.
Žiemos sąlygomis (kovo 4 d., per Kazimierą) svečių būdavo kur kas mažiau,
bet senųjų švenčių tradicijų vis tiek nepamiršdavo.
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Rytojaus dieną po kermošiaus (pokermošėje) visi svečiai, po puotos pailsėję ir
atsikėlę, vėl buvo sodinami prie vaišių stalo ir, trumpai pasivaišinę, važiuodavo į
Kamajus į pokermošę. Tą antrą kermošiaus dieną to įmantrumo ir šventiškumo jau
nebuvo. Žmonės susitikdavo, pasikalbėdavo, jei kas prekiavo arkliais, derėdavosi.
Ši diena buvo panašesnė į paprastą jomarką, bet žmonių gausumu pralenkė jį – iš
pokermošės dauguma svečių nebegrįždavo, važiuodavo į namus. Tik vienas kitas
(dažniausiai tie, kuriems teko grįžti į namus per Vaičioniÿ kaimą) dar užsukdavo.
Tądien kviesdavo ir kaimynus.
Svečiai iš atlaidų ir kermošiaus Kazio vaikams būtinai atveždavo lauktuvių
saldainių (gastinčiaus). Per vienus Rožinės (Rožancavos) atlaidus tėvelio pusbrolis
Speičys (nuo Rõkiškio, iš Serapiníškio k.) vaikams atvežė didžiulę kartono skrynią,
pilną šokoladinių saldainių. Tai liko prisiminimas visam gyvenimui. Jie atvažiavo
su kaštoniniu kumeliu, pakinkytu į šorus, su žvanguliais, tvaskančia lineika.
Per Jonines jaunimas kaime vakare uždegdavo stebulę, šokinėdavo per
laužą. Svečiai panorėdavo nueiti pažiūrėti. Jei buvo sūnus Jonas, išvakarėse jaunimas jų trobos duris vainikuodavo žolynų vainikais. Už tai jis juos vaišindavo
saldumynais.

Vestuvės
Mes, vaikai, neretai matydavom, kaip per kaimą keliu prašvilpia vilkstinė
rogių – važių su puikiais žirgais, pakinkytais išpuoštais pakinktais, apkaišytais,
apraišiotais spalvotais kaspinais, popierėliais. Riestakakliams žirgams ant kaklų
užmauti žvanguliai ir prie ienų pakabinti skambučiai. Todėl iš tolo toli plačiai
tilindžiavo, skambėjo, barškėjo. Muzikantai iš peties grojo, grojo. Atrodė, jog armonika ištempta plyš.
Mes bėgdavom prie kelio, iš arti žiūrėdavom į vestuvininkus. Norėjom,
kad svotai išmestų saldainių. Kai kada taip ir būdavo: pasiųsdavo, paberdavo iš
saujos, o mes puldavom rinkti.
Kai Vaičionių Nastė Dulkyčia tekėjo, tėvai jai pasogos davė 7 tūkstančius
litų, arklį, į šventinį vežimą su lingynėmis (lineiką) pakinkytą, karvę, du prieauglio,
dar dvi skrynias (kuparus) ir vieną komodą – pilnus raštuotų audeklų. Kai kraitvežys (kraičiavežys) vežė ir reikėjo į vežimą įkelti, sunkiai pajėgė, vos vos įkėlė.
Jaunikis buvo Daščioras iš Åstravo, nuo Sartÿ ežero, tolimas. Piršlys atvedė
žiemą, per mėsėdį (mėsiedą), ir sutarė. Nuvažiavo į pražvalgas. Sutiko. Užsakė
Kamajų bažnyčioj užsakus. Po 4 savaičių (tuoj po Velykų) vestuvės. Merginai jau
labai buvo laikas tekėt, subrendus. Kavalierius irgi jau ne pirmos jaunystės bernas.
Vestuvių dieną, sekmadienį į prievakarį, Vaičionių kaimo vyrai prie Dulkės
kiemo vartų įrengė gražius vartus (bromą) – apvainikavo viršų ir šonus, aprišo,
apkaišiojo, padabino kaspinais, spalvotais popieriais. Viduryje bromo pastatė staliuką, užtiesė jį balta, raštuota staltiese. Ant stalo padėjo lėkštutę su duona ir
druska, pastatė pusbutelį degtinės ir du stikliukus. Visi žiūrėjo į kelio pusę, laukė
iš bažnyčios parvažiuojant vestuvininkų. O jų vis nesimatė.
Ilgai lãukus, atbėgę vaikai pranešė, kad jie ten, laukuose už kalniuko,
nuo Kamajų matė išnyrant vestuvininkų palydą. Visi sujudo, subruzdo, sukruto.
Laukiančių čia prie bromo prisirinko visas būrys vyrų, o šonuose vaikų kaip
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skruzdėlių. Štai vestuvininkai jau kaime. Trypia jų žirgai, šokinėja ratai, linksi
lineikos. Štai suka link Dulkės sodybos. Jaunasis pirmas savo juodą eržilą leidžia
kaip iš perkūno. Priešais bromą sustoja. Išlipa jis, išlipa ir jaunoji – balta kaip
gulbė, su ilga baltute jaunosios suknia ir dideliu ją gaubiančiu šydu (tiuliu), su
rūtų vainikėliu ant galvos. Paskui juos eina svotas su svočia ir piršlys. Toliau iš
vežimų pasipila 7 poros pajaunių ir pamergių.
Visa didelė puošniai pasirėdžiusi svotija: svoto švarko atlape didelis kaspinas, pajaunių švarkų atlapuose irgi balti kaspinai, pamergės prisisegusios rožes.
Visi artėja prie bromo, prie staliuko. Pasitinkantieji kaimo vyrai, stipriai surėmę
pečius, užstoja šonuose tarpus, kad vestuvininkai dykai nepralįstų. Vienas iš pasitinkančiųjų sveikina jaunuosius ir kviečia vaišintis jauno gyvenimo duona ir druska
ir užsigerti linksmybės lašeliu. Įpila degtinės į stikliukus. Jaunieji, paėmę ir pakėlę
stikliukus, išgeria ligi dugno. Laužia po gabalytį duonos su druska ir užkanda.
Jaunikis deda dovanas ant stalo – porą butelių stipraus raudono gėrimo. Jaunoji
pila ant stalo krūvą brangiausių saldainių. Šonuose stovintiems vaikams jaunieji
beria į orą kaip lietų saldainius. Tie su triukšmu, linksmai klykdami, puola juos
rinkti. Pasitinka tokiu pat papročiu svotus. Tiesa, šie, žinoma, aštrialiežuviai,
gudročiai, iš karto bando atsikalbėti, prasmukti ant dyko. Deja, po ilgų kalbų
priversti statyti didžiulį, storą butelį ir dėti ant stalo maišą saldainių, o svočia
galiausiai padeda ir pyragą. Po to prieina jaunimas – pajauniai, pamergės – liesesni, iš jų mažiau ką išspausi, tačiau kiekvienas po buteliuką ir kiekviena po
saldainių maišiuką išmeta.
Jauniesiems žengiant į namus per slenkstį, muzikantai ugningai trenkia
vestuvių maršą, net dreba sienos.
Įeinančią jaunąją kaimo moterys pasitinka apdainavimu, išlydėdamos į
bažnyčią irgi graudžiai apdainavo. Dainos ilgos, primenančios (išrokuojančios) jos
jaunas, laimingas dieneles ir laukiantį sunkų vargą.
Vestuvininkai sodinami už stalų. Muzikantai jiems armonika, smuiku ir
klarnetu žiebia maršą po maršo.
Vestuvių buvo du stalai: vienas – tik vienų vestuvininkų ir kitas – giminių,
kaimynų (tik kviestųjų). Abu paruošti – lūžta nuo gausių riebių, skanių valgių
ir gėrimų – naminio alaus, degtinės, likerių, vynų. Vidury stalo specialus svočios
pyragas (karvojus): kapa kiaušinių, kvorta (0,82 litro) grietinės, dubuo sviesto,
stiklas medaus, pirmų valcų kviečių miltai ir įvairių prieskonių.
Virš stalo palubėje kabo žaižaruojantis šiaudinis vestuvių sodas. Svotas
linksmina visus savo sąmojingom prakalbom. Aštraliežuvis piršlys prisideda.
Gerai visiems užkandus ir užgėrus, muzikantai užgroja pirmą jaunųjų šokį.
Jie abu, išraudę, gražūs, iškilmingai šoka. Daug kartų laisvai, mitriai sukasi. Visi
stebisi, žiūri! Toliau prasideda visų šokiai, žaidimai, rateliai.
Vėliau jaunimo šokiai persikėlė į kaimyno Juzuko seklyčią, kur šoko visas
kaimo jaunimas. Čia pasižymėjo jaunojo giminaitis mokytojas, kuris nenuvargdamas
šokdino visas Vaičionių panas.
Rytą su ceremonija vyko jaunųjų kėlimas iš patalo. Pyškėjo, tarškėjo, barškėjo, skambėjo su didžiausiu triukšmu krosniadangčiai, puodai, keptuvės, šakės,
žarstekliai, lėkštės, muzika, būgnai kuo garsiau mušami, kol prikėlė jaunuosius.
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Visi sėdo prie pusryčių stalo. Paragauja, bet nevalgo. Visi vienu balsu
skanduoja: „Kartu, kartu, jauniesiems kartu, kad pasibučiuotų, tai būtų saldu!“ Jaunieji kažkaip lyg sutrikę žvalgosi, lyg nežino, ką daryti. Visi vėl dainuoja: „Kartu,
kartu...“ Svotas pirmas pralaužia ledus – čiupęs į glėbį savo svočią išbučiuoja.
Jaunieji dar delsia. Dar ilgai tęsiasi jiems dainavimas „Kartu“. Kol pagaliau gražiai,
taktiškai, kukliai jaunieji visų akivaizdoj pasibučiuoja.
Gausi vestuvininkų palyda prapliumpa šauksmu, džiaugsmu ir daina: „Saldu,
saldu, jauniesiems saldu. Kad visą gyvenimą būt jiems meilė saldi!“ Jaunieji užkaitę
žydi, šypsosi.
Toliau muzikantai groja vadinamąją mezliavą – tai yra groja kiekvienam, kam
panorėję, o labiausiai naujai atėjusiam. O apgrotasis išmeta jiems pinigą.
Visi linksminasi, šoka, puotauja.
Antrą dieną į vakarą rengiamasi išvažiuoti į aną, t. y. jaunojo, pusę. Pajauniai, pamergės tyko ką nors pavogti – indų, šaukštų, puodų, puodelių, paveikslų,
rūbelių, rankšluosčių ir kt., kad paskui nuvežtų į jaunojo namus.
Kraičiavežiai rengiasi vežti į jaunojo pusę jaunosios kraitį – komodą, skrynias
(kuparus). Šįkart per Dulkyčios vestuves kraičiavežiu buvo Vaičionių dėdė Urbonas.
Vaidino juokdarį – veidą visaip išsidažęs, apsirengęs kirptu durtiniu (surdotu), su
aukšta šiaudine skrybėle ant galvos, per juosmenį rankšluosčiu susijuosęs, stengėsi
ką nutvėręs daugiau pakrauti ir išvežti į aną pusę. Vaičioniškiai jam nenorėjo
duoti, kilo ginčas, triukšmas. Taip jo kraunamą arbatos virdulį (simovorą) ne kartą
iš vežimo ištraukė atgal, o jis ir vėl krovėsi į vežimą.
Po vaidų kraičiavežiai išvažiavo. Po jų į aną pusę išbildėjo ir visa svotija,
vežina jaunąja. Graudus buvo jaunosios atsisveikinimas su tėvais. Ji bučiavo tėvams rankas ir kojas ir verkė, verkė.
Anoj pusėj – Astravê – vestuvininkus pasitiko vietiniai ne su vienu bromu,
su tais pat papročiais – „išsipirk“.
Jaunoji jaunojo tėvus apdovanojo: drobės stuomenimis uošvę ir marškiniais
uošvį. Rinktinį rankšluostį pakabino ant sienos. Svočia atsarginius stuomenis nešasi
ir prireikus, atsiradus jaunojo žymiems giminėms, paduoda jaunajai.
Nusirengus visi sodinami už stalo vaišintis. Pajauniai, pamergės iškelia
aikštėn ką buvo pavogę pas jaunąją ir atvežė čia.
Pavalgius – šokiai. Pradeda šokius svotas su svočia. Toliau įsijungia jaunasis
su jaunąja ir visi kiti. Tėvai nešoka.
Perduodama jaunajai šeimininkystė – samtis, žarsteklis (kačerga) ir prijuostė
(kvartūkas).
Didelė ir ilga ceremonija buvo piršlio korimas. Vienas iš vestuvininkų turėjo susirašęs piršlio korimo nuosprendį. Jį ilgai, lėtai skaitė ir „korė“ piršlį už
nedorybes, kam jis jaunajam priskyrė nebūtas dorybes, turtus:
„Ką mes dabar tam melagiui – vagiui darysime? Ar į duknas suvyniosime ir rykštėm
užtvosim? Ar į karklyną nuvedę baravyko kotais užbadysim? Ar linų kuodeliu nudursim?
Ar ant stulpo pakarsim ir šunim užpjudysim? Ar nuvesim į rugieną ir ant rugių stiebo
pakarsim? Ar pečių pakursim ir ledais sudeginsim? Ar ant pečiaus sušaldysim? Ar prie
alaus bačkos užtroškinsim?“
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Vestuvės truko 3 dienas. Vestuvėms baigiantis dainuoja:
Namo, namo,/
Ne stroks, ne
Namo, namo,/
Ne stroks, ne

svotai begėdžiai,/ rūdija, pelija/ žagrelės jūsų./
stroks,/ nei kokia bėda,/ nudirbsim darbelius/ dieną, ne naktį./
svotai begėdžiai,/ žvingauja, žvingauja/ žirgeliai jūsų./
stroks,/ ne kokia bėda,/ pašersim žirgelius/ dieną, ne naktį.../

Laidotuvės
– Tėveliuk, girdi, kas ten už miško taip liūdnai gieda, tai garsiau pasigirsta, tai
aptyla, tai vėl gieda?– klausia vaikai tėvą.
– Vaikeliai, tai Verksnioniÿ Kaušakį lydi, laidoja. Sako, jis numirė.
Po penkiolikos ar dvidešimties minučių iš miško išlindo vilkstinė – nuo
Krýlių link Vaičioniÿ kaimo vieškeliuku važiavo vežimai. Prieky – arklinis vežimas,
kuriame buvo medinis juodas karstas (grabas), o šalia jo sėdėjo suspaustas, tamsiais
drabužiais žmogelis, kuris, rankoj laikydamas vadžias, ragino arklį ir lėtai važiavo
pro Vaičiónis link Kamajų. Kitame vežime važiavo gedulingai apsirengę mirusiojo
šeimos nariai: žmona ir vaikai. Trečiame glaudėsi keli vyrai ir moterys giedotojai,
kurie iš giesmynų visu balsu giedojo Visų šventųjų litaniją. Artimieji verkė. Jiems
iš paskos traukė visa virtinė vežimų – jų kaimo mirusį lydinčių žmonių.
Kazienė kalbėjo „Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie...“ ir liepė vaikams
kalbėti.
Netrukus ir Vaičionių kaime buvo laidotuvės. Mirė kaimynė senutė Juzienė,
o po kelių savaičių mirė Kazys Smalstys – šeimos tėvas, pusamžis. Mama eidavo
į laidotuves (pagrabą), vesdavosi ir mus, mažus. Mums numirėlis atrodė bauginančiai, nors abu buvo pažįstami, jiems mes dainuodavome, jie mus vaišindavo, o
štai dabar guli pageltę, kaulėtais veidais ant lentos, prie žvakių apšvietimo tokie
svetimi, tolimi, net nesinorėjo jų matyti. Mes, vaikai, noriau eidavom į kitą kambarį,
kur giedojo giedotojai. Ten mes su įdomumu klausėm laidotuvių giesmių, kurios
visos kalbėjo apie trapų kaip džiūstančios žolės žmogaus gyvenimą ir staigų, aštrų
mirties giltinės dalgį. Apie sielą (dūšią), skaistyklą, pragarą (peklą), tačiau buvo
malonus balsų sutarimas, tik vienas dėdė rėžte rėžė kaip atšipusiu instrumentu.
Ligoniui silpstant, būtinai atvesdavo kunigą, kuris suteikdavo jam Paskutinio patepimo sakramentą. Mirštant visada stengdavosi uždegti šventintą žvakę.
Melsdavosi. Mirusįjį šeimos nariai nuprausdavo. Vyrai (jei vyras) nuskusdavo
barzdą. Aprengdavo geriausiais juodais ar tamsiais drabužiais, baltais marškiniais,
apaudavo juodais, gerais batais arba (ypač moterį) juodom šlepetėm. Šarvodavo
būtinai tuose namuose, kuriuose jis gyveno, geriausiame kambaryje. Guldydavo
ant paaukštinimo lentų, aptiestų tamsiu audeklu, viršugalviu į galinę sieną, veidu
į kambarį. Gale mirusiojo galvos ant sienos pakabindavo tamsų patiesalą (divoną),
ant kurio pritvirtindavo šventą paveikslą arba kryžių. Gražiai ant krūtinės sudėtas
velionio rankas apvyniodavo rožančiumi ir įdėdavo šventą paveiksliuką, dažniausiai
jo vardo globėjo. Prie gulinčio mirusiojo iš šonų stovuose uždegdavo 2–4 žvakes.
Kas nors iš artimųjų pranešdavo giminėms ir pereidavo per kaimą, pranešdamas kiekvienam kiemui apie mirtį. Vyresnis iš šeimos eidavo ar važiuodavo
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į Kåmajus ir pranešdavo klebonui ir varpininkui apie asmens mirtį (paduodavo
pazvanus). Varpininkas paskambindavo varpais, pranešdamas parapijai apie mirusį.
Klebonas surašydavo mirties liudijimą ir paskirdavo laidojimo dieną. Tradiciškai
tai būdavo trečia diena po mirties.
Tuoj pat buvo užprašomi kaimo giedotojai: Kastuliuko Kazys, Emilija
Smalstienė, Teresė Damulienė, Ona Kaukėnaitė, Kirlienė Kazienė. Giedotojai paprastai susirinkdavo vakare ir giedodavo iki vėlumos. Jie iš seno buvo jau įpratę,
susiderinę. Emilija Smalstienė ir Kazys Kirlys, Kastuliuko, buvo pirmi, vedantieji
balsai. Prie jų antrinti (tūravoti) prisijungdavo dar keletas kaimo vyrų ir moterų.
Vieną giesmės posmą giedodavo vyrai, kitą – moterys ir t. t. Giedodavo iš senų
giesmynų (kantičkų), kurių giesmėse buvo daug slavizmų: čyščius (skaistykla) griekas (nuodėmė), dūšia (siela), svietas (pasaulis), pekla (pragaras), pakajus (ramybė,
taika), susimilk (pasigailėk).
Prieš giedant ant stalo uždegdavo žvakę, persižegnodavo.
Prie mirusiojo giedojimas buvo pats svarbiausias dalykas. Jis buvo ilgas – apie
mirties esmę, skaistyklą, pragarą, dangų, Paskutinio teismo dieną, sielos kelius –
kelionę. Giedodavo Jėzaus Vardo litaniją, daugelį ta intencija surašytų giesmių.
Prie senųjų giedotojų sėdo, pratinosi giedoti ir jaunimas. Giedojo garsiai,
raiškiai. Jeigu pasitaikydavo koks nedarnus balsas, kuris įsimaišęs gadina, tuoj
tokį pašalindavo. Giedodavo be jokio užmokesčio, Dievo garbei.
Užbaigdami giedodavo Amžinąjį atilsį duok mirusiam(iai) (pasakydavo jo
vardą). Po to sukalbėdavo už jo sielą poterius.
Giedotojams ant stalo stovėdavo vandens stiklinė ir saldainių ar medaus –
išdžiūvusiai gerklei atšviežinti.
Atėjusieji į laidotuves prie velionio priklaupdavo ir sukalbėdavo poterėlį.
Kai kurie atnešdavo žvakių ir maisto (ypač neturtingiems): duonos, mėsos gabalėlį ar ką kita.
Į laidotuves susirinkdavo kone visas kaimas. Visiems, kurie ateidavo, duodavo
valgyti: silkės su svogūnais, virtos mėsos, ragaišio su sviestu, kartais medum, ir
giros užsigerti. Pirmą vakarą valgyti duodavo vieną kartą ir liesai, o antrą dieną
(vakarą) – du kartus sočiau.
Trečią dieną vykdavo laidotuvės. Jos būdavo dieną. Giedojo tam skirtas
atsisveikinimo, išlydėjimo į aną pasaulį giesmes. Kiekviena giesmė – vis su kita,
skirtinga melodija.
Kūną įkeldavo į karstą. Karstą sukaldavo stalius iš paprastų medžio lentų.
Suaugusiojo karstą nudažydavo juodai, vaiko – nedažydavo, būdavo baltas. Karste
po mirusio galva padėdavo pagalvėlę, prikimštą medžio drožlių.
Labai liūdnas ir dramatiškas būdavo savųjų namiškių atsisveikinimas su
tėvu ar motina, broliu ar seserimi, sūnumi ar dukra. Giminės raudojo balsu,
šaukė, aikčiojo – atrodė, ir jie pasirengę su juo gulti į karstą. Bučiavo velionio
rankas, kojas, veidą.
Energingesni vyrai užkaldavo karstą vinimis. Ant karsto dangčio buvo išdegintas arba prikaltas metalinis Nukryžiuotasis (mūka).
Išnešant karstą į lauką, giedotojai jautriai giedojo Viešpaties angelą ir Amžinąjį atilsį. Karstą kėlė į vežėčias, žiemą – į roges ir vienas iš artimųjų sėdo
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greta karsto ir, paėmęs vadeles į rankas, ragino arklį ir važiavo į kelią. Paskui
jį plūdo, rikiavosi visa minia pėsčiųjų, kurie irgi sėdosi į arklinius vežimus ir
važiavo iš paskos. Susidarydavo vežimų bent 7–10 ar daugiau. Visą kelią giedojo
Visų šventųjų litaniją. Važiavo lėtai. Netoli Kamajų suskambėdavo bažnyčios varpai
ir skambėdavo, kol numirėlis pasiekdavo bažnyčią. Žmonės iš vežimų išlipdavo
ir eidavo pėsčiomis, o karstą, paėmę iš vežimo, nešdavo 4 vyrai ant pečių. Prie
šventoriaus pasitikdavo gedulingai apsirengęs kunigas ir įvesdavo į bažnyčią.
Karstą su numirėliu pastatydavo prieš altorių vidury bažnyčios ant katafalko.
Kunigas ir vargonininkas giedodavo egzekvijas.
Po to būdavo ilgos gedulingos šv. mišios su Rekviem aeternam ir Dieną rūsčio
ir teismo..., Gelbėk mane, Viešpatie.
Po jų kunigo vedama procesija ėjo į kapines prie iškastos duobės, giedant
Iš gilumos šaukiuos Tavęs, Viešpatie... Kunigas skaito tam skirtas maldas, šventina
duobę. Karstas virvėmis nuleidžiamas į duobę, kunigas 3 kartus beria ant karsto
žemių. Duobkasiai užkasa karstą. Visi gieda Viešpaties angelą ir Amžinąjį atilsį,
Sveika, Karaliene. Sklinda šiurpi artimųjų rauda, vaitojimas.
Mirusiojo artimieji gedulo ženklan būna apsirengę tamsiais, juodais rūbais.
Vyrai ant švarkų rankovių prisisiuvę gedulingas juodas juostas ar į švarko atlapą prisiuvę juodas juosteles, moterys užsirišusios juodas skareles, užsivilkusios
juodas sukneles. Tėvams mirus vaikai gedulą nešioja 1 metus, o vyrui, žmonai
mirus – pusę metų.
Duobkasiai samdomi už pinigus. Jiems duoda ir degtinės. Kunigui už laidojimą moka.
Gėlių į laidotuves nebuvo nešama. Mirusiajam buvo aukojamos žvakės.
Pasitaikydavo ant kapo padedama viena kita chrizantema.
Po metų minimos mirusiojo metinės, už jį užperkamos gedulingos šv. mišios.
Ta intencija auka duodama elgetoms, pavargėliams.
Vėliau ant kapo statomas medinis kryžius.
Senosiose kaimo kapinaitėse būdavo tyliai palaidojamas koks nekrikštas,
o Vaičionių Juzienės pakaruoklis buvo užkastas Veparų baloj.
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Lietuvių kalbos institutas

Įvadas
Praėjusio amžiaus 1935–1937 m. Lietuvoje buvo intensyviai
rinkt vietovardžiai pagal 1934 m. išleistą K. Alminauskio sudarytą instrukciją vietovardžių rinkėjams ir parengtus pavyzdinius
vietovardžių surašymo lapus. Šie lapai buvo pavadinti „Žemės
vardų“ anketomis. Daugiausiai jų surašė vietos talkininkų padedami mokytojai ir girininkai. Užpildytos anketos buvo grąžinamos Švietimo ministerijos Valstybės archeologijos komisijai,
kuri XX a. ketvirtajame dešimtmetyje ir rūpinosi vietovardžių
rinkimu iš gyvosios kalbos1.
„Žemės vardų“ anketos yra išlikusios iki mūsų dienų ir
saugomos LKI Vardyno skyriaus fonduose. Dalis jų su užrašytais vietovardžiais yra iš Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus.
Kiekvienos valsčiaus gyvenamosios vietos vietovardžiams skirta atskira anketa. Pagal tuometinį administracinį suskirstymą
vietovardžiai į anketas surašyti iš šių Kamajų valsčiaus kaimų,
viensėdžių, dvarų, bažnytkaimio, palivarko, miestelio ir girininkijos: Aukštãkalnių k. (1935 m.), Balandškio vs. (1935 m.),
Baũšiškių k. (1935 m.), Čỹpiškio vs. (1935 m.), Čiž k.
(1935 m.), Čžiškio vs. (1935 m.), Dimitrẽliškių vs. (1935 m.),
Davaniškio plv. (1935 m.), Duõkiškio bk. (dvi anketos: 1935 m.,
1937 m.), Gavekių k. (1936 m.), Gintỹnių vs. (1935 m.), Girẽlės
vs. (1935 m.), Grevškių k. (1935 m.), Gučinų k. (dvi anketos: 1935 m., 1936 m.), Gumnòvkos vs. (1935 m.), Juniškio vs.
(1935 m.), Juodonių̃ k. (1935 m.), Jukiškio k. (1936 m.), Kálvių k.
(1935 m.), Kamajlių dv. (1935 m.), vs. (1935 m.), Kamaj mstl.
(1935 m.), Kamšškio vs. (1935 m.), Kara
liškio vs. (1935 m.), Karinų vs. (1935 m.),
Kerẽlių (Urbõniškio) k. (1935 m.), Kęstu
tškio vs. (1935 m.), Kleviškio vs. (1935 m.),
Kandrõčių vs. (1935 m.), Kraupian
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2012 05 03,
kos vs. (1935 m.), Kraũpių k. (1935 m.),
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 12 21.
Kremẽsiškių k. (1935 m.), Krỹlių k.
1
Plačiau apie vietovardžių rinkimą iš gyvosios kalbos
(1935 m.), Kultuviškių k., vs. (viena anXX a. ketvirtajame dešimtmetyje žr. Maciejauskienė
keta, 1935 m.), Kuokši k. (1935 m.),
2002, p. 57; 2002a, p. 104; 2002b, p. 3–4; LVŽ I,
Kurkliẽčių k. (1935 m.), Labškio vs.
p. XIV–XV.
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(1935 m.), Lapiẽnių k. (1936 m.), Laukagali k. (1936 m.), Liūlynės vs. (1937 m.),
Morkniškio k. (1935 m.), Martynynės vs. (1935 m.), Motzų vs. (1935 m.), Mažéikiš
kių vs. (1935 m.), Micknų k. (1935 m.), Mieliūniškių vs. (1935 m.), Mielinų k. (1935 m.),
Mikninų k. (1935 m.), Mikšiškio vs. (1935 m.), Minčinų k. (1936 m.), Narbčių k.
(1935 m.), Naujãsodės k. (1935 m.), Nečioni k. (1935 m.), Nemeninų k. (1936 m.),
Neviẽrių k. (1935 m.), Pagojaus k. (1935 m.), Pagojs vs. (1935 m.), Pãįvodžio vs.
(1935 m.), Pakalnių vs. (1935 m.; tušti lapai), Paliepinės vs. (1935 m.), Palobės vs.
(1935 m.), Paluõlio vs. (1935 m.), Pamiškės vs. (1935 m.), Papiškių vs. (1936 m.), Pastrun
giškio vs. (1935 m.), Pašili k. (1935 m.), vs. (1935 m.), Patltės vs. (1935 m.), Paùnksnių k.
(1936 m.), Pažvirblės vs. (1935 m.), Pémpiškio vs. (1935 m.), Petknų k. (1935 m.), Pet
raukos k. (1935 m.), Petrõšiškio k. (vietovardžių surašymo metai neužrašyti), Pikiẽtų vs.
(1935 m.), Piliakalnio vs. (1935 m.), Prõčkių k. (1935 m.), Prūdiškio vs. (1935 m.),
Pùrpiškio dv. (1937 m.), Radžionių̃ k. (1936 m.), Ramonáičių k. (1937 m.), Ramõniškio vs.
(1935 m.), Rimšionių̃ k. (1935 m.), Rudbalio vs. (1935 m.), Rùdžių k. (1935 m.), Salãgirio
girininkijos anketa (1935 m.), Sal dv. (1935 m.), Samaniškio vs. (1935 m.), Savitiškio vs.
(1935 m.), Simanškio vs. (1935 m.), Skeiri k. (1935 m.), Stepãnavos vs. (1935 m.),
Šedupio vs. (1935 m.), Šermukšnỹnės vs. (1936 m.), Šilnės vs. (1935 m.), Špókiškio k.
(1935 m.), Taradžių k. (1935 m.), Terẽsdvario vs. (1935 m.), Tytẽlių k. (1935 m.),
Totõriškių k. (1935 m.), Trãkinės vs. (1935 m.), Trùmponių vs. (1935 m.), Truñčiškių vs.
(1935 m.), Urli k. (1935 m.), Ažùbalių k. (1935 m.), Vabõlių k. (1935 m.), Vaičioni k.
(1935 m.), Vainekių k. (vietovardžių surašymo metai neužrašyti), Vaitknų k. (1935 m.),
Valių k. (1935 m.), Vaštak k. (1935 m.), Vaštakiškių vs. (1935 m.), Verksnioni k.
(1935 m.), Vieversỹnės-Čepẽliškio vs. (1936 m.), Viktoriškio vs. (1935 m.), Vilkẽliškių vs.
(1935 m.), Vinkšnỹnės vs. (1935 m.), Žališkių vs. (1935 m.), Žemių k. (1935 m.),
Želmen k. (1935 m.), Žiurkeliškio vs. (1935 m.), Žliub k. (1935 m.), Žvrbliškių k.
(1935 m.)2.
Panemunėlio valsčiaus vandenvardžius darybos, kilmės ir semantikos požiūriais
tyrė Laimutis Bilkis (plačiau žr. Bilkis 2011, p. 1332–1340). Kitų Lietuvos plotų hidronimija analizuota regioninės toponimikos studijose (Mickienė 2001; Endzelytė 2005;
Bartkutė 2008) bei atskiruose straipsniuose (Endzelytė 2004, p. 63–77; Sviderskienė
2005, p. 91–118; Bilkis 2013, p. 96–103). Minėtini ir atskirų Lietuvos valsčių – Kriukų,
Tauragnų, Baisogalos, Sintautų – įvairiaaspekčiai vandenų vardų tyrimai, paskelbti
atskirais straipsniais „Versmės“ leidyklos parengtuose ir išleistuose leidiniuose (žr.
Jodelienė 2004; Bilkis 2005, p. 1029–1035; 2009, p. 356–365; Sviderskienė 2013,
p. 2011–2022).
Šio straipsnio tyrimo objektas –
Kamajų valsčiaus vandenvardžiai, tarpu- 2 Daugelis gyvenamųjų vietų vardų čia sukirčiuota,
kariu užrašyti „Žemės vardų“ anketose.
dalis viensėdžių ir kitų kalbamųjų vietų vardų norminiuose, oficialiajai vartosenai skirtuose leidiniuose
Siekiant turėti kuo išsamesnius Kamajų
jau nebeišlikę. Taigi šis praėjusio amžiaus ketvirtojo
apylinkių vandenvardžių analizės rezuldešimtmečio Kamajų valsčiaus gyvenamųjų vietų
tatus, buvo naudojamasi ir vietovardžių
vardų sąrašas galėtų būti įdomus ir vertingas. Tikikartoteka (toliau – VK), t. y. vietovardžių,
masi, kad juo galės pasinaudoti ne tik tikrinių žodžių
tyrėjai, bet ir istorikai, antropologai, etnografai,
įvairiais laikotarpiais užrašytų iš gyvosios
kraštotyrininkai ar kt.
kalbos, sankaupa, saugoma LKI Vardyno 3 Plačiau apie šią kartoteką žr. Maciejauskienė 2002, p. 57;
2002a, p. 103–105; 2002b, p. 3–5; LVŽ I, p. XIII–XIX.
fonduose3.
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Straipsnio tikslas – darybos ir kilmės požiūriu ištirti ir aprašyti šio valsčiaus
vandenų vardus. Taip pat siekiama patikslinti turimus hidronimijos duomenis. Gretinant publikuotuose vandenvardžių šaltiniuose („Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno“
(toliau – LUEV) ir Aleksandro Vanago „Lietuvių hidronimų etimologinio žodyno“
(toliau – LHEŽ) pateiktą informaciją ir remiantis užrašyta Kamajų valsčiaus „Žemės
vardų“ anketose, identifikuoti jau esamus vandenų vardus, pastebėti iki šiol neužrašytus
ir neįtrauktus į minėtus oficialius publikuotus vandenvardžių sąrašus, nežinomus šių
vietovardžių variantus susieti su žinomais ir pan.
Atliekant lingvistinį tyrimą ir siekiant išsiaiškinti Kamajų valsčiaus vandenvardžių
darybą, straipsnyje laikomasi Vanago šiai vietovardžių klasei tirti sudarytos struktūrinės-gramatinės klasifikacijos (plačiau žr. Vanagas 1970, p. 25). Pagal ją vandenvardžiai
darybos požiūriu yra pirminiai3, t. y. sutampantys su bendriniais ir (ar) tikriniais žodžiais,
ir antriniai, t. y. sudaryti panaudojus papildomas darybos priemones. Straipsnyje pirmiausia pateikiami pirminiai, po jų – visi antriniai: galūnių, priesagų, priešdėlių vediniai, sudurtiniai ir sudėtiniai4 vandenų vardai. Jie skyriuose bei poskyriuose išdėstomi
abėcėlės tvarka, brūkšneliu atskiriamas darybos formantas galūnių, priesagų, priešdėlių
vediniuose ir vienas sandas nuo kito dūriniuose. Remiantis publikuotais vandenvardžių
šaltiniais, šie vietovardžiai kirčiuojami. Jeigu tarpukario duomenimis upės ar ežero vardas
nesukirčiuotas arba jo kirčiavimas neaiškus, nepatikimas, straipsnyje jis nekirčiuojamas,
kartais pabraukiamas kirčiuoto skiemens pagrindas, jeigu priegaidė kelia abejonių.
Kilmės požiūriu vandenų vardai skiriami į kilusius iš bendrinių žodžių, iš asmenvardžių ir apeliatyvinių asmenų pavadinimų bei iš kitų vietovardžių. Pagal tai ir
išdėstyti straipsnio skyriai.
Ieškant pamatinio žodžio vieno ar kito vandenvardžio kilmei pagrįsti bei nurodant pamatinių žodžių reikšmes naudotasi „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroniniu ir
„Lietuvių kalbos žodyno“ antruoju elektroniniu leidimu5. Kildinant vandenvardžius
iš asmenvardžių, pastarųjų pirmiausia ieškota „Lietuvių pavardžių žodyne“, t. 1, 2 (toliau – LPŽ I, II). Iš kitų vietovardžių padarytų tiriamų vietų vardų kilmei paaiškinti
naudotasi norminiu, oficialiajai vartosenai skirtu leidiniu „Lietuvos TSR administracinioteritorinio suskirstymo žinynu“, d. 2 (toliau – ATSŽ II). Be minėtų šaltinių, prireikus
naudotasi dar keliais bendrinių ir tikrinių žodžių šaltiniais, kurių santrumpos įtrauktos
į sutrumpinimų sąrašą.
Straipsnyje svarbiausiais tikrinių žodžių aspektais (darybos ir kilmės) analizuojami 104 Kamajų valsčiaus vandenvardžiai. Tai 30 ežerų, 70 upių bei upelių ir 4 griovių
vardai. Prie seniausio vietovardžių sluoksnio reprezentantų pateikiamos įvardijamų
objektų ir kai kurios jų lokalizacijos nuorodos. Manant, kad po kiekvieno vandenvardžio užrašymo kartoti lokalizacijos nuorodą Km yra netikslinga (visi vietovardžiai
užrašyti to paties administracinio vieneto – Kamajų valsčiaus – tikslumu), jos buvo
atsisakyta. Visais kitais atvejais lokalizacijos nuorodos pateikiamos. Jos bei objektų 3 Dėl šio termino, taikomo vandenvardžiams, dar žr.
Vanagas 1970, p. 24.
nuorodų sutrumpinimų sąrašai iš naujo
4
Dėl sudėtinių vandenvardžių tipų žr. Vanagas 1970,
sudaromi nebuvo, dažniausiai remtasi jau
sudarytais „Lietuvos vietovardžių žody- 5 p. 258–259, 273; dar žr. Savukynas 1963, p. 235–246.
Siekiant išvengti dažno pasikartojimo, santrumpos
no“, t. 1, t. 2 (toliau – LVŽ I; LVŽ II)
LKŽe ir LKŽe2 po pamatinių žodžių reikšmių parašymui.
aiškinimų nevartojamos.
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Aiškinant Kamajų apylinkių vandenų vardų darybą ir kilmę, dažniausiai remiamasi
Vanago darbais, tikrinių žodžių tyrėjų fundamentiniu darbu – LVŽ I (aiškinant „A“ ir
„B“ raidėmis prasidedančių vandenų vardų darybą bei kilmę), LVŽ II (aiškinant „Č“ ir
„D“ raidėmis prasidedančių vandenų vardų darybą bei kilmę) bei kitų tikrinių žodžių
tyrėjų – Kazimiero Būgos, Prano Skardžiaus, Vytauto Mažiulio, Bronio Savukyno –
atskiruose darbuose keltomis vietovardžių aiškinimo versijomis. Straipsnyje iš „Žemės
vardų“ anketų perteikiama dalis informacijos, susijusios su iki šiol nežinomais Kamajų
apylinkių vandenvardžiais (lokalizacijos duomenys, upių, upelių, ištakų, intakų nuorodos, pastabų skilties užrašymai). Čia nevengiama perteikti ir tos tarpukario medžiagos
dalies, kuri Kamajų valsčiaus anketose iš gyvosios kalbos užrašyta XX a. ketvirtajame
dešimtmetyje ir yra susijusi su vieno ar kito kaimo aplinka, gyventojais ar pan. Tikimasi, kad tai leis pastebėti, kad išlikusios anketos, jų autentiški duomenys, yra atskiras
svarbus tarpukario palikimo vienetas.

I. Iš bendrinių žodžių kilę vandenvardžiai
1. Pirminiai vandenvardžiai
Darybos procese šie vietovardžiai nėra įgiję jokių darybos formantų ir yra adek
vatūs bendriniams žodžiams, iš kurių kilę:
Bedugnỹs of. ‖ Bẽdugnis ež.: lie. *bedugnỹs, *bẽdugnis, plg. bedùgnis, bedùgnė
„didelė gelmė, pragarmė“, bedùgnis, -ė „labai gilus“. Duokiškio bažnytkaimio „Žemės
vardų“ anketos duomenimis, ežeras labai dumblingas, žmonių laikomas be dugno, nors
„toji košė visur irklu pasiekiama“. Ežero dugne matyti privirtusių daug medžių: ąžuolų,
pušų, šermukšnių. Ežere daug lydžių ir didelių karosų bei lynų. Gyventojų laikomas
labai žuvingu ir kalbama, kad „Bedugnio dvejų metų žuvis, kaip Katišiaus – ketverių (dydžio), tik Bedugny greit ištrokšta“.
Žinomo, oficialiai vartojamo, ežero vardo Bedugnỹs nežinomas variantas Bẽdugnis
užrašytas Mikniūnų kaimo „Žemės vardų“ anketoje.
Griovỹs upl.: lie. griovỹs „vandens išgraužta gilesnė vieta, įdubimas, dauba, griova“.
Vaičionių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis6, teka per kaimą iš vasaros rytų į
pietus. Prasideda netoli Svėdasų–Kamajų vieškelio ir įteka į Šliópės pievą, kurios vardas
užrašytas šioje anketoje. Teka tik palijus, pavasarį. Vasarą visai išdžiūsta.
Karõsas ež.: lie. karõsas „kaulingoji atvirapūslė karpinių (Cyprinidae) šeimos
žuvis, krakė, krekė (Carassius carassius)“ (dėl vv. kilmės aiškinimo dar žr. Vanagas
1978, p. 598; LHEŽ 148).
Katšius ‖ Úosintas of. ‖ Uosjus ež.: lie. katšius „vieta, kur laidojami žmonės“
(žr. LHEŽ 149, 141).
Klapasai up. – iš tarminės įvardžiuotinės būdvardžio formos lie. klapasai, plg.
klampùs, - „į kurį įklimpstama“ (žr. LHEŽ 159). Mickūnų kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upė išteka iš Aukštakalnių lauko ir įteka į Steniùliškio balą 6 Neišleistina iš akių tai, kad vandenvardžių tekėjimo
teritorija gali būti didesnė, apimanti kelis, o ne vieną
(balos vardas užrašytas to paties kaimo
kaimą, kaip gali pasirodyti perteikiant tarpukario
anketoje).
medžiagos duomenis.
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Linas ež.: lie. linas „linkstanti samanų pluta pelkėje, prie pelkėjančių ežerų ar
upių; klampynė, marmalynė“ (žr. LHEŽ 194).
Lóbas ‖ Šveñto Jõno upẽlis upl.: lie. lóbas „dauba, slėnys, loma“. Mikšiškio viensėdžio „Žemės vardų“ anketos duomenimis, šis upelis Kuosių kaimo laukuose vadinamas
Šveñto Jõno upeliù.
Paprdė up.: lie. paprdė „vieta prie prūdo, prie tvenkinio“ (žr. LHEŽ 245).
Rãvas up.: lie. rãvas „griovys; mažas upelis“ (žr. LHEŽ 274). Rudžių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upelis teka iš Gaveiknės pievos, kuri taip pat užrašyta
šioje anketoje, į Šetekšnos upę. Teka tik smarkiai palijus, vasarą išdžiūsta.
Skadžius grv., 2 up., upl.: lie. skadžius „status šlaitas, krantas, stati atkalnė;
įdubimas, dauba, tarpukalnė, griova“ (žr. LHEŽ 301).
Iki šiol oficialiai buvo žinomi du upių vardai Skadžius: Mažeikiškio kaime Šetekšnos intakas ir Rimšionių kaime upė, įtekanti į Dviragio ežerą (žr. LUEV 147–148).
Tarpukario „Žemės vardų“ anketose rasti vandenvardžių užrašymai papildė turimus
duomenis – Purpiškio dvaro „Žemės vardų“ anketos duomenimis, užrašytas dar vienas
upelio vardas Skadžius. Jis teka pro pat dvarą pietine puse. Išteka iš Kulių kaimo laukų,
ties Vaisiškių mišku (miško vardas užrašytas 1938 m. Kamajų girininkijos anketoje) įteka
į Lškupį. Teka tik smarkiai palijus, vasarą išdžiūsta.
Griovio vardas Skadžius užrašytas Gučiūnų kaimo „Žemės vardų“ anketoje.
Anketos duomenimis, griovys yra apie 7 m gylio.
Nevierių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, viena iš žinomų upių
(Skadžius up. Rimšionių k., į Dviragio ež.) vasarą vietomis išdžiūsta.
Sraujà upl.: lie. sraũjas, -à „sraunus“. Žvirbliškių kaimo „Žemės vardų“ anketos
duomenimis, upelis teka kaimo rytuose, Puriuškio ir Vaštako lauke. Išteka iš Kazio
Puriuškio tvenkinio (prūdo), vasarą būna išdžiūvęs.
Upẽlė 2 upl.: lie. upẽlė „maža upė“.
Mikniūnų kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, Upẽlė išteka iš Šedukių
ẽžero (Sv), teka per Lankẽlę, Pãišdegę (pievų vardai taip pat užrašyti šioje anketoje) ir
įteka į miško balas.
Kitas vandenvardis Upẽlė užrašytas Trunčiškių kaimo „Žemės vardų“ anketoje. Anketos duomenimis, Upẽlė išteka iš Poškonių ežero (oficiali ežero vardo forma
Vãzajis Jž), sausą vasarą tik gilesnėse vietose lieka vandens.
Upẽlis upl.: lie. upẽlis „mažas upelis“. Vandenvardis užrašytas Kerelių kaimo „Žemės vardų“ anketoje. Čia rašoma, kad Upẽlis yra 1 km ilgio, teka iš žiemių į pietus
0,5 km atstumu nuo Urboniškio dvaro, įteka į Dviragio ežerą prie Kap kalnẽlio (šis
dirvos vardas užrašytas kalbamoje anketoje), vasarą išdžiūsta.
Viksvỹnė upl.: lie. viksvỹnė „viksvų priaugusi vieta, viksvų pieva“. Žvirbliškių
kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upelio ilgis 13 m. Jis teka kaimo pietine
dalimi iš Kazio Vaštakos į Kazio Balaišio balą.
Vngis up.: lie. vngis „lanko pavidalo krypties pakeitimas, posūkis, linkis; tokio
posūkio vieta; įlanka; lankstas, apylanka“ (žr. LHEŽ 355).
Daugiskaitos formos vandenvardžiai:
Paversmiai up.: lie. pavérsmis „pažliugusi, niekad neišdžiūstanti, žiemą neužšąlanti vieta palei versmę; šaltinis versmė“ (žr. LHEŽ 251). Radžionių kaimo „Žemės
vardų“ anketos duomenimis, upelis teka iš vakarų į rytus, iš Aukštjų į Lañką. Abu
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pastarieji vietovardžiai – Áukštosios dirbama žemė ir Lankà bala – užrašyti toje pačioje
anketoje.
Ùpiai 2 up.: lie. ùpis „didelė, natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti sausumos
paviršiumi savo pačios išgraužta vaga“. Gučiūnų kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upės plotis – apie du žingsnius. Teka Gučiūnų kaimo vakarine puse. Išteka iš
Salãgirio miško, teka per Jurkupių ir Gučiūnų kaimų laukus, įteka į Šetẽkšną7, vasarą
išdžiūsta, potvynių metu plačiai išsilieja.
Upẽliai 3 upl.: lie. upẽlis „mažas upelis“. Vaitkūnų kaimo „Žemės vardų“ anketos
duomenimis, Upẽliai teka iš Salãgirio girios į Dvragio ežerą iš žiemių vakarų į pietus.
Sausą vasarą išdžiūsta. Kiti du Upẽliai teka per Gučiūnų ir Kalvių kaimus.

2. Vediniai
2.1. Galūnių -ė, -is, -ys, -(i)us vediniai:
Ilg- of., Ìlg-ė up.: lie. lgas, -à „kas tęsiasi į ilgumą, tolį (erdvėje)“ (žr. LHEŽ 129).
Ilg-ỹs ‖ Dvragis of. ‖ Dvirãgis ‖ Sal ẽžeras ež.: lie. lgas, -à „kas tęsiasi į ilgumą,
tolį (erdvėje)“ (žr. LHEŽ 129).
Luol-ỹs of. ‖ Vluol-ỹs ež. – spėjamai siejamas su la. luõluôt „puoselėti, glamonėti;
supti, liūliuoti“. Dėl semantikos palyginimui pateikiamas upėvardis Liūlỹs Sml, kuris
siejamas su lie. liūliúoti „banguoti, vilnyti, siūbuoti; būti išsiliejus, tyvuliuoti; supti,
linguoti“ (žr. LHEŽ 200, 194).
Kalbamojo upėvardžio variantas Vluolỹs, manoma, yra antrinis, fonetiškai atsiradęs dėl labai sukietinto priebalsio l. Be to, kaip teigiama, variantas su v yra gana retas
(žr. LHEŽ 200).
Prašuv-ỹs of. ‖ Pražuv-ỹs up. – abejojant iš raštų težinomos lyties Prašuvỹs
autentiškumu, bandoma spėti upės vardą buvus *Pražuvys. Toliau pateikiamas lyginimas
su upėvardžiu Pražuvà of. ‖ Pražuvkė Šlv, kuris kildinamas iš lie. (pra)žti „nežinia
kur dingti“ (dėl tokio vv. Prašuvỹs kilmės aiškinimo žr. LHEŽ 265). Buvus spėjamąjį
upės vardą Pražuvỹs patvirtino Tytelių kaimo „Žemės vardų“ anketoje pastebėtas užrašymas Pražuvỹs šlapia pieva, dydis apie 4 ha, į žiemryčius nuo kaimo apie 450 m.
Turimais vėlesniais duomenimis, jau 1979 metais, Rokiškio rajone Kamajų apylinkėje Tytelių kaime iš gyvosios kalbos užrašytas ir upelio vardas Pražuvỹs. VK lapelyje
rašoma: „tai iš Gudiškio kaimo laukų ir pievų tekąs upelis <...>. Apie upelį esančios
pievos taip pat vadinamos. Apie 4 ha pločio“. Susiejus šiuos turimus duomenis, paaiškėjo, kad gyvojoje kalboje vartotas upės vardas Pražuvỹs. Jis, manoma, sietinas su lie.
(pra)žti8.
Viñgr-ius up.: lie. vingrùs, - „vingiuotas, išsiraitęs“, plg. lie. vngris „vingis“ (žr.
LHEŽ 385–386).
Žabãl-is ež.: lie. žãbalas, -à „aklas;
užakęs, uždaras, aklinas“; dėl semantikos 7 Dėl upių vardų Ùpiai dar žr. LUEV 179. Čia abiejų
upėvardžių žiotys nenurodytos. Taigi tarpukario
plg. Ãklis ež. Dglš (žr. LHEŽ 395).
8

„Žemės vardų“ anketų medžiaga papildė turimus
duomenis apie vandenų vardus.
Pasikartojančių žodžių reikšmės straipsnyje nenurodomos.
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2.2. Priesagų -aja, -eiša, -elis, -ėlis, -ija, -ijus, -inai, -inis, -intas vediniai:
Bitin-lis ež. – greičiausiai iš lie. btinas „bičių motina“ (žr. LHEŽ 66; LVŽ I,
p. 501). Petrošiškio kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, „ežero išvaizda – bitės,
dugnas dumblo ir pakraščiai smėlio“.
Dub-ina up. – sietinas su lie. dùbti „darytis dubiam, rastis įdubai, linkti“, dùbė
„įdubimas, slėnys“, dubùs, - „įdubęs, įduobtas, gilus“ (žr. LHEŽ 93; LVŽ II, p. 346–353).
Mal-eišà up. Sv (upės vardas užrašytas ir tiriamojo valsčiaus Taraldžių kaimo
„Žemės vardų“ anketoje (dar žr. 6 išnašą). Joje rašoma, kad ši upė teka iš rytų į vakarus). Upėvardis spėjamai siejamas su lie., la. mala „pakraštys, krantas“, jr-mala „jūrų
pakraštys; pajūris“, lýg-mala „krašto (indo) aukštis, kranto (upės) aukštis“, sen. bulg.
malʼ „kalnas, kalnynas“, air. mala „antakis, vokas“, sen. isl. mọl „išilgai kranto einantis
pylimas, volas iš mažų akmenų“ (žr. LHEŽ 202–203; dar žr. Skardžius 1943, p. 318).
Skard-ẽlis grv., upl.: lie. skadis, skadžius „status šlaitas, krantas, stati atkalnė;
įdubimas, dauba, tarpukalnė, griova“9. Griovio vardas užrašytas Čižų kaimo „Žemės
vardų“ anketoje, upelio vardas – Mikniūnų kaimo anketoje. Pastarosios „Žemės vardų“
anketos duomenimis, upelis teka į žiemryčius nuo kaimo.
Vaz-ajà up. – vandenvardžių tyrėjo A. Vanago teigimu, dėl priebalsio z, atitinkančio lie. ž, gali būti laikomas baltų dialektizmu, t. y. sėlišku vietovardžiu. Toliau
pateikiamas lyginimas su upėvardžiu Važ-upỹs Srv, kurio pirmasis sandas važ- siejamas
su lie. vãžis „lengvos išvažiuojamosios vienkinkės ar dvikinkės rogės su sėdynėmis“,
važiúoti „judėti į priekį <...>; vykti“, vèžti „važiuojama priemone gabenti“, la. vazât
„vilkti, tempti“, toliau – su sl. vaziti „vežti“, sen. ind. váhati „vyksta, važiuoja“, av. vazaiti
„vyksta, skrenda“, lot. vehere „vykti, važiuoti“, got. gawigan „judėti, krutėti“, sen. isl. vega
„judėti, judintis, vykti“. Taigi taip pat aiškinama ir upėvardžio Vazajà kilmė (dėl tokio
kilmės aiškinimo žr. LHEŽ 368, 369; dar žr. Būga III, p. 274; Vanagas 1970, p. 80).
Uos-ijà of. ‖ Trùmponių upẽlė up.:
9
Tenka pastebėti, kad vietovardžių, turinčių deminutylie. úosis „alyvmedinių šeimos medis su
vų darybai būdingas priesagas, kurių darybos pamatas
karpytais plunksnos pavidalo lapais ir
bendrinis daiktavardis, darybos būdo nustatymas
kieta mediena (Fraxinus)“ (žr. LHEŽ
yra gana probleminis. Kalboje greta šių toponimų
funkcionuoja su įvairiomis priesagomis padarytų
353–354). Trumponių kaimo „Žemės
deminutyvinių variantų, todėl vietų vardai gali būti
vardų“ anketos duomenimis, Uosijà išatsiradę būtent iš jų, pvz.: vv. Saláitė: saláitė: salà; vv.
teka iš Úosinto ežero, įteka į Šetekšną;
Žemẽlė: žemẽlė: žẽmė, taip pat ir Skardẽlis: skardẽlis:
vietos žmonių vadinama Trùmponių upẽlė
skadis, skadžius. Laikantis tokio darybos modelio,
šiuos vietovardžius tektų laikyti pirminiais. Tačiau
(dėl šio upėvardžio darybos ir kilmės žr.
lietuvių toponimikoje egzistuoja nuostata, kad tai
III. skyriaus 3. poskyryje).
nebūtų teisinga. „Visų pirma dėl to, jog absoliuti
Úos-intas of. ‖ Uos-jus ‖ Katšius
dauguma apeliatyvų, teoriškai galinčių būti pamatiniais žodžiais, nėra nominaciniai nomenklatūriniai
ež.: lie. úosis „alyvmedinių šeimos medis
geografiniai terminai, kadangi leksiniu požiūriu jie
su karpytais plunksnos pavidalo lapais ir
nėra neutralūs ir turi tam tikrą vertinamąjį emocinį
kieta mediena (Fraxinus)“ (dėl tokio vieatspalvį“ (plačiau žr. Bilkis 1999, p. 51–95; 2008,
tovardžių Úosintas, Uosjus kilmės aiškip. 33). Tokį vienos vietovardžių klasės (helonimų)
vienetų vertinimą pritaikius straipsnyje analizuonimo žr. LHEŽ 353–354).

jamiems vietovardžiams, tarpukariu užrašyti vietų
vardai, turintys deminutyvų darybai būdingas priesagas, laikytini priesagų vediniais (išskyrus Upẽlis:
upẽlis „maža upė“).
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2.3. Užrašytas vienas priešdėlio pa- vedinys Pa-mendrinis upl., kuris galėtų
būti sietinas su lie. *mendrinė ar pan., plg. méndrė „varpinių šeimos vandens augalas
ilgu tuščiaviduriu stiebu (Phragmites communis)“. Čižiškio viensėdžio „Žemės vardų“
anketos duomenimis, upelis teka per viensėdžio laukus iš šiaurės rytų pusės į pietus,
turi skardžius. Teka tik smarkiai palijus, vasarą išdžiūsta.

3. Sudurtiniai vandenvardžiai (dūriniai)
Sudurtiniais vadinami vandenų vardai, padaryti dviejų žodžių sandūros būdu
(plg. Vanagas 1970, p. 225). Didžiosios dalies Kamajų apylinkių sudurtinių vandenvardžių
(beje, kaip ir visos Lietuvos) antrasis sandas -ežer-, -up-, -upel- yra iš bendrinių žodžių
ẽžeras „pastoviai pripildyta vandens natūrali loma“, ùpė (ùpis, upỹs) „didelė natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti sausumos paviršiumi savo pačios išgraužta vaga“, upẽlis „maža
upė“. Šiame poskyryje kalbant apie sudurtinius vandenvardžius, kurių antrasis sandas
turi -ežer-, -up- arba -upel-, nurodoma, iš kokio bendrinio žodžio yra pirmasis sandas.
Ãkl-ežeris ež.: lie. ãklas, -à „tamsus; uždaras, aklinas“ (žr. LHEŽ 37; LVŽ I, p. 35).
Añt-upis of. ‖ Ant-upỹs ‖ Žliub upẽlis up.: lie. ántis, ántė „naminis ar laukinis
vandens paukštis (Anas)“, dar plg. pr. antis „antis“ (PKEŽ I 85) (žr. Savukynas 1960,
p. 295; LHEŽ 42; LVŽ I, p. 122–123). Krylių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, Antupỹs teka iš rytų į vakarus, įteka į Ilgio ežerą (oficiali ežero vardo forma –
Dvragis), teka tik palijus.
Čerč-iupỹs of. ‖ Serč-iupỹs up. – vandenvardžių tyrėjo A. Vanago teigimu, la.
vv. Crsupji (kaimo vardas) rodo tokią upės vardo Čerčiupỹs evoliuciją: *Kersiupys >
*Cersiupys > Čerčiupỹs. Varianas Serčiupỹs, manoma, tokią raidą patvirtina: *Cersiu
pys dėl metatezės išvirto į *Serciupys > Serčiupỹs. Tyrėjo nuomone, tai būtų sėliškas
vietovardis, kurio pirmasis sandas čerč- < *cers- sietinas su la. šrss „skersas“; galbūt
tai sėlių-prūsų paralelė (sėl. *kers-: pr. kērschan). Toliau, greičiausiai dėl semantikos,
pateikiamas lyginimas su upėvardžiais Skersupỹs Krkn, Skesupis Vl (dėl tokio upėvardžio Čerčiupỹs ‖ Serčiupỹs kilmės aiškinimo dar žr. LHEŽ 76; Savukynas 1962, p. 191;
LVŽ II, p. 49).
Dv-ragis of., Dvi-rãgis ‖ Ilgỹs ‖ Sal ẽžeras ež. – esama dviejų skirtingų A. Vanago aiškinimų dėl ežero vardo Dvragis kilmės ir darybos: vienu atveju tyrėjas jį kildina iš lie. dù „skaičius, skaitmuo ir kiekis 2“ ir rãgas „smailus žemės plotas, įsikišąs į
jūrą, ežerą ar mišką, pusiasalis“ ir laiko jį sudurtiniu vv. (dūriniu) (žr. Vanagas 1970,
p. 253); kitu atveju – kildina iš lie. dvragis, -ė „kas su dviem ragais“ ir laiko pirminiu
(žr. LHEŽ 99). Taraldžių kaimo „Žemės vardų“ anketoje užrašytas oficialiai vartojamo
ežero vardo Dvragis kirčio variantas Dvirãgis. Pastarojo varianto buvimas leistų manyti,
kad įtikimesnė yra pirmoji vandenvardžių kilmės ir darybos aiškinimo versija (dėl tokio
aiškinimo dar žr. LVŽ II, p. 375–377), todėl jie pateikiami ir analizuojami būtent šiame
dūrinių skyriuje.
Ilg-a-ragỹs ‖ Ig-a-ragis ež. (Dviragio) dalis: lie. lgas, -à „kas tęsiasi į ilgumą,
tolį (erdvėje)“ ir lie. rãgas „smailus žemės plotas, įsikišąs į jūrą, ežerą ar mišką, pusiasalis“ (žr. LHEŽ 129).
Koj-ã-vietė upl.: lie. kója „viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks
kitas padaras eina“ ir lie. vietà „plotas, erdvė, kurioje kas yra ar vyksta; vietovė (pagal
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jos išvaizdą, reljefą, sudėtį ir pan.)“. Tokį upėvardžio kilmės aiškinimą galėtų paremti
ir bendrašakniai lietuvių vandenvardžiai Kója ež. Vg, Kojẽlė up. Jšn ir kt., kuriuos vietovardžių tyrėjas A. Vanagas taip pat kildina iš lie. kója (dėl tokio minėtų vietovardžių
kilmės aiškinimo žr. LHEŽ 161).
Rūd-upỹs up.: lie. rūdà „gamtinė mineralinė medžiaga, iš kurios gaunami metalai“ (žr. LHEŽ 282).
Sen-kelė ‖ Jononškio upẽlis upl. Kamajai, į Dvragio ež. – greičiausiai iš sẽnas, -à
„jau kuris laikas esantis, seniai atsiradęs, padarytas, įsigytas“ ir kẽlias „žemės ruožas,
kuriuo einama, važiuojama“. Urlių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upelis
turi du vardus Senkelė ir Jononškio upẽlis (dėl pastarojo vv. darybos ir kilmės aiškinimo
žr. II. skyriaus 2. poskyryje). Anketoje rašoma, kad upelis išteka iš Šilẽlio pelkės (šis
pelkės vardas taip pat užrašytas Urlių kaimo anketoje), įteka į Dviragio ežerą, vasarą
upelis išdžiūsta.
Šalt-upỹs up.: lie. šáltas, -à „kurio žema vandens temperatūra“ (žr. LHEŽ 325).
Šešk-upỹs of. ‖ Šešk-ùpis up.: lie. šẽškas „plėšrus kiaunių šeimos žvėrelis (Mus
tela putorius)“ (dėl tokio vv. Šeškupỹs kilmės aiškinimo žr. LHEŽ 329). Kita vertus,
įtikinamesnė atrodytų asmenvardinė upėvardžio kilmės galimybė iš pvd. Šẽškas, Šẽškus
ar pan. Šių asmenvardžių paplitimą tiriamame plote paliudija ir LPŽ duomenys – žr.
LPŽ II 917. Naujasodės kaimo „Žemės vardų“ anketoje užfiksuotas oficialiai žinomo
ir vartojamo upės vardo Šeškupỹs nežinomas variantas Šeškùpis.

4. Sudėtiniai vandenvardžiai
4.1. Sudėtiniai kilmininkiniai vandenvardžiai. Jie sudėti iš dviejų žodžių, kurių
pirmasis – bendrinio žodžio (vienaskaitos ar daugiskaitos formos) kilmininkas, antrasis –
geografinis nomenklatūrinis terminas (taip pat ir deminutyvinės šių terminų formos)
upẽlis, upeliùkas, skadžius.
Ajer upeliùkas upl.: lie. ãjeras „pelkių augalas ilgais, stipriai kvepiančiais lapais
(Acorus calamus)“ (žr. LVŽ I, p. 30). Samaniškio viensėdžio „Žemės vardų“ anketos
duomenimis, upelis teka į šiaurės vakarus, ribojasi su Greviškių kaimu (Sl). Išteka iš
pastarojo kaimo balų, įteka į Vabolių kaimo (Lkšt) balas.
Ardamlių upẽlis of. ‖ Ardymlių upẽlis up. – upėvardis kildinamas iš dabar nebežinomo vietovardžio *Ardamliai, kurio išvestinis kamienas ard-am- siejamas su lie.
adas „duobė, klanas“, ardýti „griauti, versti; rausti, kasti, kapstyti“ neatmetant ryšių
su skr. árdati „teka, bėga“, ārdrá- „drėgnas, šlapias“ ir pan. (žr. LHEŽ 46). Upės vardo
kito varianto Ardymlių upẽlis buvimas leistų manyti, kad kamienas ardamėl- gali būti
antrinis, atsiradęs iš pirminio ardymėl-, kuris iš lie. *ardymlis – toliau žr. Ardymlių
upẽlis (dėl tokio vv. kilmės aiškinimo dar žr. LVŽ I, p. 171).
Ardymlių upẽlis ‖ Ardamlių upẽlis of. up. – upės vardas kildinamas iš vv.
*Ardymėliai, kurio išvestinis kamienas ard-ym- siejamas su lie. adas, ardýti taip pat
neatmetant ryšių su skr. árdati, ārdrá (žr. LHEŽ 46). Struktūriniu požiūriu tokia kilmės galimybė yra abejotina, nes upėvardis greičiausiai nėra archajiškas, o kilęs iš lie.
*ardymlis, plg. adymas, ardýti „griauti, versti; naikinti“, tai galėtų paremti ir panašios
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struktūros lietuvių vietovardžiai Maišyma, Pagráižymas (VK) (žr. LVŽ I, p. 171). Rimšionių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, Ardymlių upẽlis vasarą išdžiūsta.
Kap Skadžius up.: lie. kapa „vieta, kur laidojami žmonės“ ir lie. skadžius
(žr. LHEŽ 146).
Mélnyčios upẽlis upl.: lie. mélnyčia „malūnas“. Šedupio viensėdžio „Žemės vardų“
anketos duomenimis, upelis teka į vakarus nuo viensėdžio; teka tik pavasarį.
Pagirs upẽlis upl.: lie. pagir „girios pakraštys; laukas prie girios“. Krylių kaimo
„Žemės vardų“ anketos duomenimis, upelis teka iš žiemių į pietus ir įteka į Pakluõnių
balą, kurios vardas taip pat užrašytas šioje anketoje.
Ùpių Skadžius up.: lie. ùpė, ùpis „didelė, natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti
sausumos paviršiumi savo pačios išgraužta vaga“ ir skadžius (žr. LHEŽ 354–355).
Išanalizuoti I. skyriaus 4.1. poskyrio vandenvardžiai turi vietos reikšmę arba nusako kokią vietos ypatybę. Lokalinę (vietos) reikšmę turi upelių vardai Kap Skadžius,
Mélnyčios upẽlis, Pagirs upẽlis; vandenvardžiuose Ajer upeliùkas, Ùpių Skadžius kilmininkas rodo būdingas vandenų vardų ypatybes (auga daug ajerų; skardis vandeningas,
teka daug upių).
4.2. Užrašyti du sudėtiniai kvalifikaciniai10 upėvardžiai:
Ddysai upẽlis of. ‖ Ddisai upẽlis up. – iš tarminių įvardžiuotinių būdvardžio
formų lie. ddysai, ddisai, plg. ddis, - „žymus savo apimtimi, stambus“, ir upẽlis (žr.
LHEŽ 85; LVŽ II, p. 224–242).
Sidabrnis upẽlis upl.: lie. sidabrnis „žvilgėjimu ir spalva panašus į sidabrą“ ir
upẽlis. Vandenvardis užrašytas 1938 m. Rokiškio apskrities Kamajų girininkijos anketoje.
Šios anketos duomenimis, upelis įteka į Lminą (ež. Jž).

II. Iš asmenvardžių ir apeliatyvinių asmenų
pavadinimų kilę vandenvardžiai
1. Vediniai
1.1. Galūnės -ė vedinys:
Brig- up. – greičiausiai iš avd. Brigỹs (LPŽ I 308), plg. la. pvd. Briga, Briģis
(Staltmane 1981, p. 115, 141) (dėl vv. kilmės aiškinimo dar žr. LVŽ I, p. 567).
1.2. Užrašytas vienas priesagos -iškis vedinys upėvardis Leš-iškis. Upės vardo lytis
dėl disimiliacijos, manoma, padaryta iš *Lesiškis, kuri – iš avd. Lesis, Liesỹs (žr. Vanagas
1970, p. 174). Vėliau kalbamąjį vietovardį bandyta kildinti iš dirvos, krūmų vardo Lešiškės
(žr. LHEŽ 190). LPŽ duomenimis, tiriamame plote yra gyvenę šeimos su šiomis pavardėmis:
Liesis – Jūžintų, Liesỹs – Panemunėlio apylinkėse (žr. LPŽ II 78); priesaga -išk- – asmenvardinį posesyvumą reiškiančio vedinio
darybos formantas. Taigi upėvardžio reikš- 10 Kvalifikaciniais vadinami sudėtiniai vandenų varmė „Liesiui priklausantis“ paremia pirmąją
dai, kurių abu žodžiai yra vardininko linksnio (plg.
Vanagas 1970, p. 273).
vandenvardžio aiškinimo versiją.
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2. Sudurtiniai vandenvardžiai (dūriniai)
Jie sandūros būdu padaryti iš asmenvardžio ar apeliatyvinio asmens pavadinimo
ir geografinio nomenklatūrinio termino ùpė. Toliau aiškinama tik pirmojo šių vietovardžių sando kilmė.
Kisiẽl-upis up.: pvd. Kisiẽlius (LPŽ I 1004–1005); kita vertus, galima kilmė ir iš
lie. kisiẽlius „skysta košė (valgis) iš raugintos avižinių miltų sunkos arba uogų sulčių su
krakmolu; skysta purvynė, marmalynė“. Nors vandenvardžių tyrėjas A. Vanagas pateikia
ne vieną upėvardžio kilmės aiškinimo versiją, pats linkęs laikytis pirmosios (asmenvardinės). Jis rašo: „turint galvoje, kad Kamajų apylinkėse ir dabar pavardė Kisiẽlius gana
dažna11, pirmoji prielaida, manoma, įtikimesnė“ (dar žr. LHEŽ 158). Pastarąją prielaidą
paremia ir Nevierių kaimo „Žemės vardų“ anketos 1935 m. duomenys: „šalia upelio
gyvena Kisielius“. Anketoje dar rašoma, kad vasarą upelis išdžiūsta.
Merg-upỹs up.: lie. mergà „suaugusi netekėjusi moteris, mergina“ (dar žr. LHEŽ
211–212). Juodonių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, vanduo bėga tik pavasarį, šiaip išdžiūsta.

3. Sudėtiniai vandenvardžiai
Užrašyti vandenvardžiai yra sudėtiniai kilmininkiniai. Jie sudėti iš dviejų žodžių, kurių pirmasis – asmenvardžių (Kela, Pročkỹs), apeliatyvinių asmenų pavadinimų
(*jononškis, kùnigas), mitinės būtybės pavadinimo (vélnias) kilmininkas, antrasis – geo
grafinių nomenklatūrinių terminų deminutyvinės formos upẽlis, ežerlis ir bendrinis
žodis lie. lnija „<...> siaura juosta kieno nors paviršiuje“. Vieno iš kalbamųjų vandenų
vardų pirmasis dėmuo yra sudėtinis – Šveñtas Jõnas.
Jononškio upẽlis of. ‖ Sénkelė up. – sudėtinio vv. pirmasis dėmuo kilęs iš apeliatyvinio asmens pavadinimo *jononškis „Jononių gyventojas“, padaryto iš kaimo vardo
Jonónys Dbk (ATSŽ II 107). Nepagrįstai spėjama, kad vandenvardis galėtų būti kilęs
iš kokio kito vietos (pievos, balos ar pan.) vardo *Jononiškis (žr. LHEŽ 137). Pastarojo
vv. buvimo nepaliudija „Žemės vardų“ anketų bei VK medžiaga.
Kelos upẽlis upl. – greičiausiai iš pvd. Kela (LPŽ I 988). Žliubų kaimo „Žemės
vardų“ anketos duomenimis, upelis teka per Juodkalnio viensėdžio laukus link Žališkių
(nom. Žališkės) viensėdžio. Įteka į pievas ties rytine Petrošiškio ežero dalimi. Teka tik
smarkiai palijus, vasarą išdžiūsta.
Kùnigo lnija grv.: lie. kùnigas „dvasininkas (ppr. katalikų)“. Griovio vardas užrašytas Kariūnų kaimo „Žemės vardų“ anketoje.
Prõčkio upẽlis upl.: pvd. Pročkỹs (LPŽ II 515). Vaičionių kaimo „Žemės vardų“
anketos duomenimis, upelis teka 1 km į vakarus nuo šio kaimo.
Šveñto Jõno upẽlis ‖ Lóbas upl. – iš šventojo (jo skulptūros) vardo Šveñtas Jõnas
(dėl jo žr. LE IX 447–449) ir lie. upẽlis „maža upė“;
Vélnio ežerlis ež.: lie. vélnias „žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas“ ir lie.
ežerlis, plg. ẽžeras „pastoviai pripildyta
vandens natūrali loma“. Žeimių kaimo 11 LPŽ duomenimis, Kamajų apylinkėse gyveno dvi
„Žemės vardų“ anketos duomenimis,
šeimos, Obelių – viena.
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ežeras telkšo šiaurinėje kaimo dalyje, prie Petrošiškio dvaro pievų, jo dydis – 0,5 ha.
Aplink apaugęs ajerais ir meldais. Pasakojama, kad naktį ties tuo ežerėliu velniai praeivius klaidina.
Kaip matyti iš pastarojo (II.) skyriaus tyrimo medžiagos, daugelis iš aptartųjų
vandenų vardų turi posesyvinę reikšmę. Šių antrinių vietovardžių pirmieji sandai (sandūros būdu padarytų vandenvardžių) ir kilmininku išreikšti pirmieji dėmenys (sudėtinių
vandenvardžių) dažniausiai rodo vietos priklausomybę asmeniui. Keletą iš jų sunku
atskirti nuo memorialinių12, nes Mergupỹs, Kùnigo lnija ir kt. galėjo būti taip pavadinti
ne dėl to, kad tekėjo per kunigo ar kito asmens žemę, bet todėl, kad minėti asmenys
kaip nors kitaip su vandenų vardais susiję. Mažiau abejonių kyla dėl vandenvardžių
Šveñto Jõno upẽlis ir Vélnio ežerlis memorialinės reikšmės.

III. Iš kitų vietovardžių kilę vandenvardžiai
1. Pirminiai vandenvardžiai
Vieno ežero vardo, telkšančio Kamajų apylinkėse, abu variantai Čerčiupỹs ‖
Serčiupỹs, manoma, be darybos priemonių padaryti iš upės vardo variantų Čerčiupỹs ‖
Serčiupỹs. Tokiu būdu ežero vardams perkeltas upėvardžiams būdingas antrasis sandas
-up-:
Čerčiupỹs of. ‖ Serčiupỹs ež. – iš upės vardo Čerčiupỹs.
Serčiupỹs ‖ Čerčiupỹs of. ež. – iš upės vardo Serčiupỹs.

2. Vediniai
Užrašytas vienas priesagos -elis vedinys: Luol-ẽlis ež. – iš ežero vardo Luolỹs (žr.
Vanagas 1970, p. 114).

3. Sudėtiniai kilmininkiniai vandenvardžiai
Šiuose vandenvardžiuose pirmuoju dėmeniu eina vietovardžio (dažniausiai gyvenamosios vietos, žemėvardžio, kito vandenvardžio) kilmininkas, antrasis dėmuo – geo
grafinis nomenklatūrinis terminas ẽžeras, deminutyvinės šio ir kitų terminų formos
ežerlis, upẽlė, upẽlis ar kitas hidroobjekto pavadinimas rãvas „griovys“.
Aukštãkalnių ẽžeras ež. – iš kaimo vardo Aukštãkalniai (ATSŽ II 16) (žr. Savukynas 1960, p. 298; LHEŽ 52; LVŽ I, p. 228).
Gavekių ežerlis ež. – iš kaimo vardo Gavekiai (ATSŽ II 79) (žr. LHEŽ 109).
Juodoni upẽlis up. – iš kaimo vardo Juodónys (ATSŽ II 110) (žr. LHEŽ 138).
Kęstutškio ẽžeras ež. – iš viensėdžio vardo Kęstutškis, užfiksuoto 1935 m. tiriamojo valsčiaus „Žemės vardų“ anketoje (dėl vv. kilmės aiškinimo žr. LHEŽ 154).
Krỹlių upẽlis up. – iš kaimo vardo Krỹliai (ATSŽ II 141) (žr. LHEŽ 166).
Luõlio rãvas grv. – iš ežero vardo Luolỹs. Kamajų miestelio „Žemės vardų“ anketos
duomenimis, griovys yra 2 km ilgio. Jis išteka iš Luolio ežero ir įteka į Šetekšnos upę
Kamaj lankojè (šis pievos vardas užrašytas
12
Dėl termino žr. Savukynas 1963, p. 239.
Kamajų miestelio anketoje).
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Minčinų upẽlis upl. – iš kaimo vardo Minčinai (ATSŽ II 186) (žr. LHEŽ 217).
Petriõšiškio ẽžeras ež.: Petrõšiškis k. Alz (ATSŽ II 240) (žr. LHEŽ 256).
Prõčkių ežerlis ež. – iš kaimo vardo Prõčkiai (ATSŽ II 249) (žr. LHEŽ 266).
Sal ẽžeras ‖ Dvragis of. ‖ Dvirãgis ‖ Ilgỹs ež. – iš miestelio vardo Sãlos Sl
(ATSŽ II 271) (žr. LHEŽ 289).
Skynimlio rãvas grv. – iš pievos dalies vardo Skynimlis. Tiek griovio vardas,
tiek pievos dalies vardas Skynimlis, iš kurio kildinamas vandenvardis, užrašyti Duokiškio
bažnytkaimio „Žemės vardų“ anketoje.
Trùmponių upẽlė ‖ Uosijà of. up. – iš kaimo vardo Trùmponys (ATSŽ II 321).
Vandenvardis užrašytas Trumponių kaimo „Žemės vardų“ anketoje.
Urli ẽžeras ež. – iš kaimo vardo Urlia (ATSŽ II 324) (žr. LHEŽ 355).
Vinkšnỹnės upẽlis up. – iš viensėdžio vardo Vinkšnỹnė, užfiksuoto 1935 m.
tiriamojo valsčiaus „Žemės vardų“ anketoje (dėl vv. kilmės aiškinimo žr. LHEŽ 386).
Vinkšnynės viensėdžio „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upelio ilgis – apie 1 km,
jis išteka iš valdiško Vinkšnupės miško ir įteka į Šetekšną, vasarą išdžiūsta.
Žydẽliškių upẽlis up. – iš dirvos vardo Žydẽliškės (VK) (žr. LHEŽ 400).
Žliub upẽlis ‖ Añtupis of. ‖ Antupỹs up. – iš kaimo vardo Žliuba (ATSŽ II 362)
(žr. LHEŽ 405).
Šiame skyriuje (III.) sudėjimo būdu padarytų vandenų vardų (žr. 3. poskyrį)
pirmieji dėmenys rodo hidroobjektų lokalinę priklausomybę, artumą kitiems, pasakytiems vietovardžių kilmininku, objektams. Iš dalies tokie vietovardiniai kilmininkiniai
vandenvardžiai gali turėti ir posesyvinę reikšmę13.

IV. Galimos dvejopos kilmės vandenvardžiai
Šnỹp-iškis ež. (Dviragio) dalis – kaip ir dauguma bendrašaknių lietuvių vandenvardžių (remiantis A. Vanago nuomone), ežero vardas, matyt, bus kilęs iš lie. šnpas
„snukio galas, knyslė (ppr. kiaulės)“, plg. la. šņipis „iškyšulys, pusiasalis; aštrus kampas;
nosis“. Tyrėjo teigimu, tai konfigūracinės reikšmės vandenvardis. A. Vanagas neatmeta
ir asmenvardinės vietovardžio kilmės galimybės – iš pvd. Šnpas14 (žr. LHEŽ 334). Šis
vv. galėtų būti vertinamas ir kaip ne visai aiškaus darybos pamato. Abejonių lieka ir dėl
vandenvardžio bei pamatinio žodžio šaknies balsio neatitikimo.
Žvrblio ežerlis ež. – pateikiamos dvi ežero vardo kilmės aiškinimo galimybės:
iš lie. žvrblis „kikilių šeimos sodybų, miestų nedidelis paukštis (Passer)“, taip pat neatmetama ir asmenvardinė kilmės galimybė iš pvd. Žvrblis (žr. LHEŽ 408). Pastaroji
ežero vardo kilmės aiškinimo versija yra įtikinamesnė. Greičiausiai tai antroponiminis
kilmininkinis vietovardis, turintis posesyvinę reikšmę („Žvirbliui priklausantis“). LPŽ
duomenimis, Kamajų apylinkėse gyveno penkios šeimos, turėjusios šią pavardę (žr.
LPŽ II 1354).

Dėl lokalinių ir posesyvinės reikšmės vv. dar žr.
Savukynas 1963, p. 237–238.
14
LPŽ duomenimis (žr. LPŽ II 966), Kamajų apylinkėse gyvenusių asmenų su šia pavarde neužfiksuota.
13
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Kamajų valsčiaus vandenų vardų tyrimo duomenys apibendrinami lentelėje.
Vandenvardžiai Vandenvardžiai pagal darybą
pagal kilmę
Pirminiai
Vediniai
Galūnių Priesagų
Iš bendrinių
26
8
9
žodžių
Iš asmenvar–
1
–
džių, apeliatyvinių asmenų
pavadinimų
Iš kitų vieto2
–
1
vardžių
Galimos dve–
–
–
jopos kilmės
Iš viso
28
9
10
(~29%)
(~9%)
(~10%)

Iš viso
Priešdėlio
1

Sudurtiniai
(dūriniai)
15

Sudėtiniai
9

68 (~70%)

–

2

6

9 (~9%)

–

–

16

19 (~19%)

–

1

1

2 (~2%)

1

18
(~19%)

32
(~33%)

98

Iš lentelės matyti, kad darybos ir kilmės požiūriu pavyko įvertinti ir aprašyti
didžiąją dalį (98 vnt. (~94%) iš 104 vnt.) Kamajų valsčiaus vandenų vardų.
Nustatyta, kad šiame Šiaurės Rytų Lietuvos plote dažniausiai jie padaromi sudėjimo būdu (32 vnt., ~33%). Kiek mažiau nei trečdalis (28 vnt., ~29%) tirto ploto
vandenvardžių padaroma be darybos priemonių. Dar mažiau čia produktyvūs (18 vnt.,
~19%) yra sudūrimo būdu padaryti vandenų vardai. Apie dešimtadalį Kamajų apylinkių
vandenvardžių yra priesagų (10 vnt., ~10%) ir galūnių (9 vnt., ~9%) vediniai, užrašytas
vienas priešdėlio vedinys.
Kaip parodė tyrimas, daugiau nei pusės (68 vnt., ~70%) Kamajų valsčiaus vandenvardžių darybos pamatas yra bendriniai žodžiai. Likusi dalis kalbamųjų vietovardžių
(28 vnt., ~28%) kilusi iš tikrinių žodžių: (9 vnt., ~9%) yra asmenvardinės ir 19 vnt.,
~19% – vietovardinės kilmės. Užrašyti du upėvardžiai, kurių tiek apeliatyvinė, tiek
oniminė kilmės galimybė laikomos lygiavertėmis.
Kelis Kamajų valsčiaus apylinkėmis tekančius upėvardžius svarbiausiais tikrinių
žodžių analizės požiūriais įvertinti pavyko tik iš dalies (6 vandenvardžius iš 104 užrašytų).
Toliau jie pateikiami ir analizuojami atskirame skyriuje.

V. Ne visai aiškios kilmės ar darybos
vandenvardžiai
Apekė up. – šio upės vardo ne visai aiškus pamatinis kamienas, todėl jo daryba
taip pat ne visai aiški. Upėvardis galėtų būti sietinas su pr. ape „upė“ (PKEŽ I 86) ir
laikytinas priesagos -eikė vediniu; kita vertus, neatmestinas ryšys su avd. Apekis (LPŽ
I 114), kuomet vv. būtų laikytinas galūnės -ė vediniu (žr. Vanagas 1970, p. 108; LHEŽ
43, 44; LVŽ I, p. 143).
Šet-ekšnà up. (taip vadinamas Jarõs aukštupys). Manant, kad upėvardis yra priesagos -ekšna vedinys, svarstoma dėl galimo siejimo su kaimo vardu Šãtės Šts, upėvardžiu
Šatà Ms, nes XIV a. rašytiniuose šaltiniuose Šetekšnà = Sattaxen. Remdamasis šiuo
užrašymu, Kazimieras Būga upėvardį laikė sėlišku ir kilmės požiūriu siejo su kuršiškais
upėvardžiais (dėl tokio upės vardo Šetekšnà darybos aiškinimo žr. Skardžius 1941,
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p. 292; Vanagas 1970, p. 112; dėl kilmės aiškinimo žr. Būga, III 241, 822, 173, 235;
LHEŽ 330, 326–327). Taigi upės vardo Šetekšnà šaknis galėtų būti sietina su lie. šėtóti
„smarkauti, siautėti; mėtytis, blaškytis; dūkti, šėlioti“.
Balandiškio viensėdžio ir Špokiškio kaimo „Žemės vardų“ anketų duomenimis,
upė išteka iš Samãnių balos. Duokiškio bažnytkaimio anketoje pastabų skiltyje rašoma,
kad Šetekšnos vardas Duokiškio gyventojams retas, upę vadina „ta pati, kur per Kamajus“.
Kiti ne visai aiškios kilmės vandenvardžiai darybos požiūriu laikytini dūriniais.
Lėšk-upỹs of. ‖ Lešk-upỹs up. – upėvardis spėjamai siejamas su la. lekšte (gen.
lešķu) „tokia žuvis“, tačiau neatmetama ir siejimo su lie. lšti „aprimti, atlyžti; mažėti,
slūgti, atsileisti“ galimybė (žr. LHEŽ 186187). Pirmoji kilmės aiškinimo versija tiek
struktūriškai, tiek semantiškai yra labiau įtikima. Dėl upėvardžio pirmojo sando ir lie.
lšti, -ta (-a), -o struktūrinio neatitikimo, antrasis siejimo atvejis, atrodo, yra netikslus.
Žvỹg-upis of. ‖ Žvyg-upỹs up. – svarstoma dėl įmanomo siejimo su lie. žvýgauti
„spigiai žviegti“, dėl semantikos pateikiamas lyginimas su upėvardžiu Žvglis < Žvieglỹs
Užp (šis siejamas su lie. žviẽgti „šaižiai žvengti; cypti; žvangėti, čerkšti, džerkšti“) ar su
pievos vardu Žvỹgė Rs (pastarasis vv. A. Vanago siejamas su žemaičių bendriniu žodžiu
žvygulỹs „spindesys, mirgesys, žvilgesys“, žvỹguliuoti „spindėti, žvilgėti“, la. zvĩguļuôt
„spindėti, žvilgėti“) (dėl tokio upėvardžio Žvỹgupis ‖ Žvygupỹs kilmės aiškinimo žr.
LHEŽ 407).
Upėvardžio siejimą su lie. žvýgauti paremia ir gausūs lingvistinės geografijos duomenys iš LKŽe2. Čia žvýgauti „rėkti“ (O, būdavo, [lakštingalos] ir švilpia, ir žvygaujasi
Pnm), „švilpti“ (Žvygaujančios po mišką kulkos iš A. Vienuolio-Žukausko raštų), šnek.
„rėkauti, spygauti“ (Nustokit, vaikai, žvygaut! Dbk), šnek. „garsiai juoktis, kikenti“
(Jaunimas te žvygauja prie ežero, negi [kaip] seniokai sėdės namie Antš), šnek. „negražiai
dainuoti“ (Koks te jų dainavimas, žvygauja vienu balsu Sb). Dar plg. lie. žvygúoti „smarkiai, spigiai rėkti (ppr. apie kiaules)“ (Geriau mano tėvelio kiaulelės žvyguoja, negu šitas
muzikantėlis dabar čyruoja An), prk. „švilpti kaukti“ (Pelkėse kvarkia varlės, arčiau į
miestą pūkščia, žvyguoja garvežiai iš A. Vienuolio-Žukausko raštų). Iš pamatinių žodžių
reikšmių gausos aiškėja, kad upė vardą gavo dėl tekančio vandens skleidžiamo garso.
Šis, tikėtina, išsiskyrė specifiškumu: priminė smarkų, spigų rėkimą, panašų į kiaulių
žviegimą, arba buvo panašus į švilpimą, kaukimą (plg. prk. „švilpti kaukti“).
Kita vertus, galbūt šį vandenvardį galima sieti ir su lie. žvygúoti, -úoja, -ãvo „blizgėti“, la. zvidzêt „spindėti, žėrėti“ (LVV IV 774). Taigi upės vardo kilmė ne visai aiški.
Nevierių kaimo „Žemės vardų“ anketos duomenimis, upė išteka iš Pajúodbalio
(balos vardas užrašytas šioje anketoje), vasarą vietomis išdžiūsta.

Išvados
Straipsnyje aptarti 104 Rokiškio apskrities, Kamajų valsčiaus, vandenvardžiai:
30 ežerų, 70 upių bei upelių ir 4 griovių vardai. Šie seniausio vietovardžių sluoksnio
reprezentantai išnagrinėti svarbiausiais tikrinių žodžių analizės požiūriais – darybos ir
kilmės. Nustatyta, kad dažniausiai čia jie padaromi sudėjimo būdu (~33%). Kiek mažiau nei trečdalis (~29%) tirto ploto vandenvardžių padaroma be darybos priemonių.
Dar mažiau produktyvūs (~19%) yra sudūrimo būdu padaryti vandenų vardai. Apie
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dešimtadalis Kamajų apylinkių vandenvardžių yra priesagų (~10%) ir galūnių (~9%)
vediniai, užrašytas vienas priešdėlio vedinys.
Kilmės požiūriu kiek daugiau nei du trečdaliai tirtų vandenvardžių padaryta iš
bendrinių žodžių (~70%). Likusi dalis vandenų vardų (~28%) kilusi iš tikrinių žodžių:
iš asmenvardžių (~9%) ir iš kitų vietovardžių (~19%). Užrašyti du upėvardžiai, kurių
tiek apeliatyvinė, tiek oniminė kilmės galimybė laikomos lygiavertėmis.
Remiantis vandenvardžių tyrėjo A. Vanago išdėstytomis nuostatomis dėl šių vietovardžių atsiradimo laiko, manoma, kad didžioji dalis (93 vnt. iš 104) aptartų Kamajų
valsčiaus vandenų vardų priklauso vėlyvajam lietuvių hidronimų sluoksniui – jų kilmei
paaiškinti pakanka lietuvių kalbos žodžių. Tai ir posesyvinės, memorialinės ar vietos
reikšmės vandenvardžiai. Jie padaryti: 1) iš asmenvardžių, apeliatyvinių asmenų pavadinimų ar mitinės būtybės pavadinimo – a) sudurtiniai Kisiẽlupis up., Mergupỹs up.;
b) sudėtiniai Jononškio upẽlis up., Kelos upẽlis upl., Kùnigo lnija grv., Prõčkio upẽlis upl.,
Šveñto Jõno upẽlis upl., Vélnio ežerlis ež.; 2) a) iš gyvenamųjų vietų vardų Aukštãkalnių
ẽžeras ež., Gavekių ežerlis ež., Juodoni upẽlis up., Kęstutškio ẽžeras ež., Krỹlių upẽlis
up., Minčinų upẽlis upl., Petriõšiškio ẽžeras ež., Prõčkių ežerlis ež., Sal ẽžeras ež.,
Skynimlio rãvas grv., Trùmponių upẽlė up., Urli ẽžeras ež., Vinkšnỹnės upẽlis up., Žliub
upẽlis up.; b) iš kitų vandenvardžių Luõlio rãvas grv. Šiai grupei priskirtini ir Skynimlio
rãvas grv. bei Žydẽliškių upẽlis up., padaryti iš pievos dalies ir dirvos vardo, per kurias
jie teka; iš vietų nomenklatūrinių terminų padaryti kiti Kamajų apylinkių vandenų
vardai – Griovỹs, Linas, Rãvas, Skadžius ir kt.
Sėliškiems vandenų vardams priskirtini upėvardžiai Čerčiupỹs, Serčiupỹs, Vazajà
ir greičiausiai Šetekšnà.
Šis tyrimas leido patikslinti esamus hidronimijos duomenis. Buvo atkreiptas
dėmesys į 29 Kamajų valsčiuje iš gyvosios kalbos užrašytus vandenvardžius, kurie iki
šiol nepublikuoti ir netirti, nes neužfiksuoti oficialiuose upių ir ežerų vardų sąrašuose
„Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas“ ir A. Vanago „Lietuvių hidronimų etimologinis
žodynas“. Tai: Ajer upeliùkas upl., Bẽdugnis (‖ Bedugnỹs of.) ež., Jononškio upẽlis ‖
Senkelė upl., Kelos upẽlis upl., Kojãvietė upl., Kùnigo lnija grv., Lóbas ‖ Šveñto
Jõno upẽlis upl., Luõlio rãvas grv., Mélnyčios upẽlis upl., Pagirs upẽlis upl., Pamendrinis upl., Pražuvỹs (‖ Prašuvỹs of.) up., Prõčkio upẽlis upl., Sidabrnis upẽlis
upl., Skardẽlis grv., upl., Skadžius upl., Skynimlio rãvas grv., Sraujà upl., Šeškùpis
(‖ Šeškupỹs of.) up., Trùmponių upẽlė (‖ Uosijà of.) up., Upẽlė 2 upl., Upẽliai 2 upl.,
Upẽlis upl., Viksvỹnė upl. Straipsnyje buvo nustatytas kiekvieno iš jų darybos būdas
ir kilmės šaltinis, 7 iš jų papildė iki šiol žinomus kilminius vandenvardžių lizdus. Tai
upėvardžiai Kojãvietė, Sidabrnis upẽlis, Skadžius, Šeškùpis, Upẽlė (2 upl.) ir Upẽlis. Iš
„Žemės vardų“ anketų medžiagos tapo aišku, kad Sidabrnis upẽlis yra Lmino, Skadžius
Lškupio, o Upẽlis Dvragio intakai. Taip pat iš anketų įrašų paaiškėjo, kad vienas iš oficialiuose sąrašuose užfiksuotų vandenvardžių Ùpiai (Gučiūnų k.) yra Šetekšnõs intakas.
Gretinant publikuotus šaltinius bei Kamajų valsčiaus anketose teikiamą papildomą
informaciją, buvo rasti ir susieti su jau žinomais 4 nežinomi vandenvardžių variantai:
Bẽdugnis (‖ Bedugnỹs of.) ež., Pražuvỹs (‖ Prašuvỹs of.) up., Šeškùpis (‖ Šeškupỹs of.)
ir Trùmponių upẽlė (‖ Uosijà of.) up. Kaip matyti, jie skiriasi įvairiais požiūriais: tas pats
ežero vardas yra tos pačios giminės, bet turi skirtingus kamiengalio balsius (Bẽdugnis
ir Bedugnỹs); skiriasi upėvardžių kilmės šaltinis, jie priklauso skirtingiems antrinių
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vandenvardžių sluoksniams (Trùmponių upẽlė ir Uosijà); upės vardas turi dvi antrojo dėmens formas – yra tos pačios giminės, bet turi skirtingus kamiengalio balsius (Šeškùpis
ir Šeškupỹs).
Taigi, be nustatytų tirto ploto vandenvardžių produktyviausių darybos būdų ir
kilmės šaltinių, šiuo tyrimu buvo patikslinti ir papildyti esami hidronimijos duomenys.
Atliktas tyrimas taip pat papildo jau esamus šiaurės rytų Lietuvos vietovardžių darybos
bei kilmės aiškinimus, gauti rezultatai yra svarbūs ir tolesniems lietuvių toponimikos
tyrimams.

Post scriptum
Kamajų valsčiaus „Žemės vardų“ anketose 1935–1937 m. užfiksuotų vietovardžių
skaičius svyruoja nuo 1 iki 54. Užrašinėtojus ir pateikėjus užmarštin nusinešė laikas, tačiau
gausiausiai užpildžiusius anketas norėta prisiminti: Čižų kaime 28 vietovardžius užrašė
mokytoja Adėlė Varneckienė, žinias teikė Pranas Lašas (40–60 m.)19, Emilija Makutėnienė (40–60 m.), Juozas Čepukas (40–60 m.); Juodonių kaime 54 vietovardžius užrašė
Duokiškio pradžios mokyklos mokytoja Kotryna Kirdulytė, žinias teikė Jonas Jurgelionis
(40–60 m.), Agnietė Niaurienė (40–60 m.), Ona Jurkštaitė (40–60 m.); Kamajų miestelyje 24 vietovardžius užrašė mokytojas Petras Blauzdžiūnas, žinias teikė Petras Samas
(25–40 m.), Juozas Pavarotnikas (40–60 m.) ir Kamajų valsčiaus savivaldybė; Krylių
kaime 24 vietovardžius užrašė Krylių pradžios mokyklos mokytojas Jonas Ožalas, žinias
teikė Marcelinas Zovė (60–80 m.); Lapienių kaime 24 vietovardžius užrašė Duokiškių
pradžios mokyklos mokytojas Matas Tylas, žinias teikė Jonas Stasiškis (60–80 m.); Mieliūnų kaime 30 vietovardžių užrašė mokytoja Adelė Varneckienė, žinias teikė Karolina
Pročkienė (60–80 m.), Juozas Mieliūnas (40–60 m.); Mikniūnų kaime 30 vietovardžių
užrašė Duokiškio pradžios mokyklos mokytoja Kotryna Kirdulytė, žinias teikė Juozas
Paunksnis (60–80 m.), Ona Galvydienė (40–60 m.); Narbučių kaime 22 vietovardžius
užrašė mokytojas Pranas Žiuka, žinias teikė Jonas Dapkus (60–80 m.); Nečionių kaime
21 vietovardį užrašė Duokiškio pradžios mokyklos mokytoja Valerija Tylienė, žinias
teikė Grasilija Zabarskienė (40–60 m.), Ona Kaušpadienė (40–60 m.), Izidoras Šukys
(25–40 m.), Boleslovas Kaušpadas (25–40 m.); Nevierių kaime 31 vietovardį užrašė
Vabolių pradžios mokyklos mokytoja Bronė Susnienė, žinias teikė Marcelinas Andriškevičius (40–60 m.), Jurgis Tūska (40–60 m.), Matas Tavoras (40–60 m.), Kazys Kepalas
(40–60 m.); Paunksnių kaime 37 vietovardžius užrašė Duokiškio pradžios mokyklos
mokytojas Matas Tylas, žinias teikė Motiejus Būga (25–40 m.), Karalina Paunksnytė
(60–80 m.), Marijona Paunksnienė (40–60 m.); Rimšionių kaime 23 vietovardžius užrašė pradžios mokyklos mokytoja Viktorija Obolevičiūtė, žinias teikė Uršulė Nokutienė
(40–60 m.); Salagirių girininkijoje 28 vietovardžius užrašė Lukiškių pradžios mokyklos
mokytojas Antanas Čiurlys, žinias teikė Juozas Jurkštas (40–60 m.); Skeirių kaime
26 vietovardžius užrašė mokytojas Pranas Žiuka, žinias teikė Petras Skeirys (40–60 m.);
Taraldžių kaime 47 vietovardžius užrašė Krylių pradžios mokyklos mokytojas Jonas
Ožalas, žinias teikė Vytautas Tumonis (40–60 m.); Tytelių kaime 34 vietovardžius užrašė Duokiškio pradžios mokyklos mokytoja Valerija Tylienė, žinias teikė Boleslovas
Barzdonis (60–80 m.), Juozapas Tumas
(40–60 m.), Petras Urbonas (40–60 m.), 19 Skliaustuose nurodomas pateikėjo amžiaus intervalas
Antanas Lapinskas (25–40 m.), (vardas
metais, t. y. kokiai amžiaus grupei jis priklausė.
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neužrašytas) Trakas (25–40 m.); Užubalių kaime 22 vietovardžius užrašė Kunigiškių km.
Tumo-Vaižganto vardo pradžios mokyklos mokytojas Juozas Jokšas, žinias teikė Adomas
Kepalas (40–60 m.); Vaičionių kaime 36 vietovardžius užrašė Krylių pradžios mokyk
los mokytojas Jonas Ožalas, žinias teikė Antanas Dulkė (25–40 m.), Juozas Repeika
(40–60 m.); Vaineikių kaime 33 vietovardžius užrašė Netikiškių pradžios mokyklos
mokytoja Pranė Vaitoškienė, žinias teikė Augustas Pakštas, Marijona Markelienė, Ona
Žilytė (pateikėjų amžius tiksliai nenurodomas); Vaštakų kaime 20 vietovardžius užrašė
mokytoja Adelė Varneckienė, žinias teikė Vladas Vaštakas (40–60 m.), Juozas Vaštakas
(60–80 m.); Verksnionių kaime 28 vietovardžius užrašė Krylių pradžios mokyklos mokytojas Jonas Ožalas, žinias teikė Jonas Nakas (25–40 m.), Antanas Vilutis (40–60 m.);
Žvirbliškių kaime 22 vietovardžius užrašė mokytoja Adelė Varneckienė, žinias teikė
Juzė Vaštakienė (25–40 m.), Uršulė Vienažindienė (25–40 m.).
Be paminėtų darbščiausiųjų užrašinėtojų bei pateikėjų, gyvenusių Kamajų apylinkėse, ir šio straipsnio nebūtų buvę.
Lokalizacijos nuorodų
sutrumpinimai
An – Anykščia
Antš – Antašavà (Kùpiškio r.)
Dbk – Debekiai (Anykšči r.)
Dglš – Daugėlškis (Ignalnos r.)
Jšn – Jašinai (Šačininkų r.)
Jž – Jūžinta (Rõkiškio r.)
Krkn – Krekenavà (Pãnevėžio r.)
Lkšt – Lùkštai (Rõkiškio r.)
Ms – Mósėdis (Skuõdo r.)
Pnm – Panemunlis (Rõkiškio r.)
Rs – Raséiniai
Sb – Subãčius (Kùpiškio r.)
Sl – Sãlos (Rõkiškio r.)
Sml – Smigiai (Pãnevėžio r.)
Srv – Survliškis (Kėdáinių r.)
Sv – Svėdasa (Anykšči r.)
Šlv – Šluva (Raséinių r.)
Šts – Šãtės (Skuõdo r.)
Užp – Užpãliai (Utenõs r.)
Vg – Váiguva (Kemės r.)
Vl – Veliuonà (Jùrbarko r.)

Kiti sutrumpinimai
air. – airių
av. – avestos
avd. – asmenvardis
bk. – bažnytkaimis
bulg. – bulgarų
ež. – ežeras
got. – gotų
grv. – griovys
ide. – indoeuropiečių
ind. – indų
isl. – islandų
k. – kaimas
la. – latvių
lie. – lietuvių
lot. – lotynų
plg. – palygink
ppr. – paprastai
pr. – prūsų
prk. – perkeltine reikšme
pvd. – pavardė
sėl. – sėlių
sen. – senovės, senoji

sl. – slavų
šnek. – šnekamąja kalba
up. – upė
upl. – upelis
vok. – vokiečių
vv. – vietovardis

Sutartiniai ženklai
~ – apytiksliai
‖ – atskiria vietovardžių
variantus

Šaltiniai
ATSŽ II – Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, d. 2,
parengė Z. Noreika, V. Stravinskas,Vilnius, 1976.
LE – Lietuvių enciklopedija, t. 1–28, Boston, 1953–1966.
LHEŽ – Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vilnius, 1981.
LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas, autoriai G. Naktinienė, J. Paulauskas, R. Pet
rokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė, vyr. red. G. Naktinienė, elektroninis variantas www.lkz.lt., Vilnius, 2008.
LKŽe2 – Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002), redaktorių kolegija
G. Naktinienė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, Z. Šimėnaitė, V. Vitkaus1358
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kas, J. Zabarskaitė, vyr. red. G. Naktinienė, elektroninis variantas (antras
elektroninis leidimas), Vilnius, 2013.
LPŽ – Lietuvių pavardžių žodynas, t. 1–2, autoriai V. Maciejauskienė,
M. Razmukaitė, A. Vanagas, atsak. red. A. Vanagas, Vilnius, 1985–1989.
LUEV – Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, atsak. red. E. Grinaveckienė,
Vilnius, 1963.
LVV IV – Mülenbach K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, tur
pinājis Endzelīns J. T. 4, Rīgā, 1932.
LVŽ I – Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 1, redaktorių kolegija L. Balode, V. Blažek, G. Blažienė, V. Kardelis, A. Ragauskaitė, S. Temčinas,
J. Udolph. Vilnius, 2008.
LVŽ II – Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 2, autoriai L. Bilkis, G. Blažienė,
M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak.
red. L. Bilkis. Vilnius, 2014.
PKEŽ I – Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 1, autorius V. Mažiulis, Vilnius, 1988.
VK – Vietovardžių iš gyvosios kalbos kartoteka, Lietuvių kalbos instituto
Vardyno fondas.
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Kamajų valsčiaus oronimai,
arba kalnų vardai
Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė
Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių toponimikoje oronímais1 laikomi „kalnų arba kitų žemės paviršiaus
aukštumų vardai; siaurąja reikšme – tik kalnų vardai“2. Taigi lietuvių oronímai,
arba kalnÿ varda¤3, sudaro vietovardžių klasę, į kurią patenka onimai, įvardijantys
objektus, kalbančiojo reliatyviai suvokiamus kaip kalnus, nors jų aukštis dažniausiai
yra keliasdešimt metrų, nes Lietuvoje realiai, kaip žinoma, kalnų nėra4.
Ketvirtajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje, kai Lietuvos Respublikos
Valstybės archeologijos komisijos iniciatyva buvo renkamas visas Lietuvos žemės
vardynas5, Kamajų valsčiuje užrašyti 75 oronimai: 63 kalnų, 5 pakilumų, 2 aukštumų, 2 kauburių, kalvos, piliakalnio ir skardžio vardai. Taigi Kamajų valsčiaus
oronimai, surinkti ir užrašyti iš vietinių gyventojų tarpukariu Žemės vardų anketose,
yra straipsnio tyrimo objektas.
Šio straipsnio tikslas – aprašyti Kamajų valsčiaus oronimų darybos ir kilmės
tendencijas.
Siekiant iškelto tikslo suformuluoti uždaviniai:
1. nustatyti Kamajų valsčiaus kalnų vardų darybos bruožus;
2. paaiškinti Kamajų valsčiaus oronimų kilmę.
Atskiros vietovardžių klasės lietuvių toponimikoje tradiciškai pradedamos
tirti nuo jų darybos, kuri paaiškina vietovardžių struktūrą ir giminystę su apeliatyvais arba kitais onimais. Tai etapas, be kurio neįmanomas vietovardžių kilmės
aiškinimas. Kitaip tariant, darybinė analizė jau yra etimologijos pradžia, be to,
pamatinis žodis paprastai tapatus etimonui6.
1

2

3

4

5

Terminas oronímas kilęs iš gr. ὄpος „kalnas“ +
ὄνυμα „vardas“. Žr. П о д о л ь с к а я Н. В. 1978.
Словарь русской ономастической терминологии,
Москва, 1978, c. 105.
Žr. Vanagas A. 2008. Oronímai, Lietuvių kalbos
enciklopedija, sud. K. Morkūnas, Vilnius, 2008, p. 380.
Straipsnyje greta tarptautinio termino oronímai
vartojamas jo lietuviškas atitikmuo kalnÿ varda¤.
Plačiau apie šiuos terminus ir jų vartojimą žr.
S v i d e r s k i e n ė D. Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai, Lituanistica, t. 68(4), p. 47–59.
Apibendrintas terminas kalnÿ varda¤ leidžia išvengti
nuolatinio aukštumõs, kãlno, kalvõs, píliakalnio ar
kitų panašių geografinių vietų, kurioms suteikiami
vardai, išvardijimo.
Žr. Ванагас А. 1973. Структурно-словообразова
тельный анализ названий гор Литвы, Lietuvos
TSR mokslų akademijos darbai, A serija, 1973, t. 3(44),
p. 209.
Ketvirtajame dvidešimto amžiaus dešimtmetyje
vietovardžių rinkimu susirūpino Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Valstybės archeologijos
komisija. Pagal 1934 m. išleistą K. Alminauskio
sudarytą instrukciją vietovardžių rinkėjams, kurioje
buvo rašoma: „Kadangi tiksliai ir pilnai žemės var-

6

dyną tegalima surinkti vietoje iš tenai gyvenančių
žmonių, tat Švietimo ministerijos nuomone, tą labai
sunkų ir atsakingą darbą beveik visame Lietuvos
krašte geriausiai galės atlikti pradžios mokyklų
mokytojai. Valstybinių miškų žemėvardžius surašyti tinkamiausiai galės girininkai“, parengtos
vietovardžių surašymo anketos. Jos išsiuntinėtos
pradinių mokyklų mokytojams ir girininkams.
Šie valstybės tarnautojai kelerius metus (daugiausia 1935–1937 m.) užrašinėjo vietovardžius ir
užpildytus lapus grąžino Valstybės archeologijos
komisijai. Pagal tuometį administracinį suskirstymą
anketose surašyti visų Lietuvos miestų, miestelių,
bažnytkaimių, kaimų, viensėdžių, dvarų, palivarkų,
girininkijų teritorijose buvę toponimai: ežerų, upių,
pelkių, laukų, dirvų, pievų, kalnų, kalvų, kelių ir
kitų objektų vardai. Iš viso anketose užrašyta apie
150 000 vietų vardų. Be to, pateikta informacija,
kurioje kaimo vietoje įvardijamas objektas yra,
koks jo dydis (plotas, aukštis, ilgis, plotis), kaip
jis atrodo ir panašiai.
Plačiau apie darybos ir etimologijos santykį
lietuvių toponimikoje žr. Kačinaitė D. 2007. Darybos ir etimologijos santykis lietuvių toponimikų
darbuose, Lituanistica, 2007, t. 53(2), p. 43−54.
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Kamajų valsčiaus kalnų vardų tyrimas taip pat pradedamas nuo jų darybinės
analizės. Pirmiausia nustatytas santykis tarp oronimų ir apeliatyvų arba tikrinių
žodžių, iš kurių vietovardžiai sudaryti. Kitaip tariant, rasti nagrinėjamų toponimų
pamatiniai žodžiai, kurie, kaip jau minėta, tapatūs jų etimonams. Pagal pastaruosius oronimai išskirti į tris grupes: apeliatyvinės, asmenvardinės ir vietovardinės
kilmės kalnų vardai. Antra, laikantis Aleksandro Vanago šiai vietovardžių klasei
tirti sudarytos struktūrinės-gramatinės klasifikacijos7, oronimai išskirti į pirminius
ir antrinius, pastarieji į vedinius, dūrinius ir sudėtinius kalnų vardus. Vediniai
dar išskaidyti į galūnių, priesagų bei priešdėlių vedinius.
Atlikus darybinę Kamajų valsčiaus kalnų vardų analizę, paaiškinta šių oronimų kilmė, kartu pateikiant papildomą informaciją – nurodant, kurioje kaimo
vietoje įvardijamas objektas yra, koks jo dydis (plotas, aukštis) ir pan.8.

I. Apeliatyvinės kilmės kalnų vardai
Iš bendrinių žodžių kilusių oronimų Kamajų valsčiuje užrašyta daugiausia.
Rasti 55 (~ 73 %) apeliatyvinės kilmės kalnų vardai. Pirmiausia pagal darybą šie
vietovardžiai skiriami į: pirminius ir antrinius.

1. Pirminiai oronimai
Pirminiais vadinami oronimai, neturintys formaliųjų darybos požymių, kuriais skirtųsi nuo pamatinio žodžio, t. y. kalnų vardai padaryti be papildomų
darybos priemonių ir struktūriškai visiškai sutampantys su pamatiniu bendriniu
žodžiu. Tokių vietovardžių Kamajų valsčiuje užrašyta 12. Šie oronimai, aiškinant
jų kilmę, pateikiami abėcėlės tvarka9.
Bùlbaduobės kln., esantis į pietus nuo Lapiìnių k. Jo plotas 10 ha.
Kalno vardas kilęs iš liet. bùlbaduobė `bulvėms pilti duobė’10 daugiskaitos. Informaciją pateikęs Jonas Stasiškis taip pat nurodė, kad
kalne rudenį žmonės kasdavo duobes ir pildavo bulves, kurias
pavasarį išsikasdavo.
Kapa¤ 2 kln.: vienas jų Pašilių k. rytuose, antras Paùnksnių k.
Objektus įvardijantys oronimai kilę iš liet. kapa¤ `vieta, kur laidojami žmonės’.
Mólduobė kln. Pastringíškio vns. (dabar kaimo dalis). Jo plotas
0,25 ha. Kalno vardas kildintinas iš liet. mólduobė `duobė, iš kurios
kasamas ar kastas molis, dažnai pribėgusi vandens’.
Óžnugaris kbr. Kamajÿ šile, apie 1 km į
pietus nuo Pikietų vns. (buvusios ei7
Žr. Ванагас А. Структурно−словообразовательный
guvos). Kauburio ilgis 0,5 km, aukštis
анализ названий гор Литвы, Lietuvos TSR mokslų
akademijos darbai, A serija, 1973, t. 3(44), p. 209.
10–15 m. Oronimas iš liet. óžnugaris
Dėl klasifikacijos dar žr. Vanagas A. Lietuvos TSR
`plika vieta ant kalvos, kur beveik nehidronimų daryba, Vilnius, 1970, p. 25.
auga žolė’.
8
Papildoma informacija paimta iš Žemės vardų anketų.
9
Pašla¤tės kln., esantis Gave¤kių k., prie
Abėcėlinės tvarkos kalnų vardų pateikimo principo
laikomasi visame straipsnyje.
Šermukšnýnės vns. lauko. Kalno plotas
10
Bendrinių žodžių reikšmės pateikiamos iš Lietu2 ha. Vietovardis, kuriuo įvardijamas šis
vių kalbos žodyno internetinės versijos (LKŽe). Šio
objektas, kilęs iš liet. pašla¤tė `vieta palei
šaltinio santrumpos atsisakyta vengiant nuolatinio
šlaitą, atkalnė, pakalnė’ daugiskaitos.
jos vartojimo.
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Piliåkalniai kln. Urliÿ k. šiaurės rytuose, prie pat Salågirio miško.
Tai 10 m aukščio ir 2 ha ploto kalnas, kurio vardas kilęs iš
liet. píliakalnis, piliåkalnis `kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis, pilies
kalnas’ daugiskaitos.
Píliakalnis plkln. Radžioniÿ k. Jo aukštis 5 m, plotas 0,01 ha. Oronimas kilęs iš liet. píliakalnis `kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis,
pilies kalnas’.
Piliåkalnis 2 kln.: vienas jų, kurio aukštis 33 m, yra Piliakalnio
vns. (išnykęs); kitas, kurio aukštis 20 m, yra nuo Salÿ dv. į
pietvakarius, prie Šetekšnõs upės. Abu kalnų vardai kilę iš
liet. píliakalnis, piliåkalnis `kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis, pilies
kalnas’.
Raudónkalnis kln. Pùrpiškio dv. (dabar kaimas). Jo plotas 0,5 ha.
Kalno vardas kildintinas iš liet. raudónkalnis `nurudavęs molio
kalnas’.
Ska»džius sk. Verksnioniÿ k. Tai 1 ha ploto skardžius, kurio vardas
kildintinas iš liet. ska»džius `status šlaitas, krantas, stati atkalnė;
įdubimas, dauba, tarpukalnė, griova’.
Smailasa¤ kln., esantis Rùdžių k. vakarinėje dalyje, lygiagrečiai
Šetekšnõs upei. Tai 12 m aukščio kalnas, kurio vardas iš liet.
tarminės įvardžiuotinės būdvardžio formos smailasa¤, plg. smailùs,
-í `į galą smarkiai sulaibėjęs’.

2. Antriniai oronimai
Kita struktūrinės-gramatinės klasifikacijos pagrindu skiriama kalnų vardų grupė – antriniai oronimai. Šiai grupei priskiriami kalnų vardai, sudaryti iš pamatinių
bendrinių žodžių panaudojant papildomas darybos priemones. Pagal susidarymo
būdus antriniai kalnų vardai skirstomi į vedinius, dūrinius ir sudėtinius oronimus.
2.1. Vediniai
Skiriami trijų rūšių vediniai: galūnių, priesagų ir priešdėlių.
2.1.1. Kamajų valsčiuje užfiksuotas tik vienas galūnės -is vedinys iš daiktavardžio – Pečinýkis. Tai 20 m aukščio kalno, esančio Juodoniÿ k., vardas. Oronimas kildintinas iš apeliatyvo pečini¹kas (-inýkas) `suolo aukštumo ar aukštesnis
apšildomas mūrelis ar pritvirtinta lenta prie plūktinio pečiaus atsisėsti, atsigulti;
priekrosnis’. Pasak informacijos pateikėjo Jono Jurgelionio, kalnas panašus į krosnį
(pečių).
2.1.2. Priesagų vediniai
Priesagų vediniais šiame darbe laikomi oronimai, sudaryti sufiksacijos būdu
ir atitinkantys lietuvių kalbos žodžių daryboje susiformavusią nuostatą – darinys –
žodis, formaliai ir semantiškai pamatuojamas kitu, t. y. pamatiniu, žodžiu. Kamajų
valsčiuje su 7 skirtingomis priesagomis užrašyta 10 oronimų.
Apsukt-ínė kln., nutolęs nuo Taraµdžių k. į šiaurę per 1,5 km, netoli
Ílgio ežero. Kalno plotas 1 ha. Oronimas – priesagos -inė vedinys
iš liet. âpsuktas, -â, plg. apsùkti (âpsuka, apsùko) `ratu, lanku apei1363
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ti, apvažiuoti, apskrieti; iš visų pusių einant apsiausti, apsupti;
apgręžti’. Informaciją pateikę vietos gyentojai Vytautas Tumonis
ir Jonas Bučius nurodė, kad toje vietoje žmonės pasiklysdavo,
nes apsisukdavusi galva.
Kermoš-ýnė kln., esantis Vilkìliškių vns., tarp Čižÿ, Nako, Vilkeliškių
ir Žiurkelio laukų. Jo aukštis 4 m. Tai priesagos -ynė vedinys,
sudarytas iš liet. kermõšius `prekymetis’.
Kryž-ìlis kln. Čižÿ k. pietuose, kurio plotas 3 a. Kalno vardas –
priesagos -elis vedinys, kurio pamatinis žodis liet. krýžius `stiebas su skersiniu viršutiniame gale – pagrindinis krikščionybės
simbolis’. Pasak vietinių gyventojų, seniau ant to kalno buvo
kryžius.
Pérsisvėr-elis kln. Neviìrių k. rytuose. Jo aukštis 2 m. Tai iš veiksmažodžio pérsverti, pérsveria, pérsvėrė `būti pranašesniam, pralenkti,
viršyti’ su priesaga -elis sudarytas oronimas.
P¾k-iškės kln. Vaitk¿nų k., netoli Rimšioniÿ k. ribos. Kalnas 4 m
aukščio ir 1 ha ploto. Oronimas – priesagos -iškės vedinys iš liet.
pūka¤ `švylys (Eriophorum)’, p¾kas `daugiasėklio vaisiaus sėklos
plaukelis, lapų, stiebų, vaisių paviršiaus plaukelis’.
Purkš-týs kln. per kilometrą į šiaurę nutolęs nuo Viktoriškio vns.
(išnykęs). Jo plotas 2 ha. Oronimo pamatinis žodis ne visai aiškus. Manytina, kad kalno vardas yra priesagos -tys vedinys iš
veiksmažodžio pu»kšti `pykti, niršti, šiauštis, prieštarauti’. Tokią
oronimo kilmės versiją esant priimtiną leidžia manyti ir žinias
pateikusio Balio Dobkevičiaus nurodyta papildoma informacija,
kad seniau ant to kalno gyvenęs piktas žmogus, turėjęs pravardę
Purkštys.
Smėl-ínka kln. į rytus nuo Tråkinės k. nutolęs per 900 m. Kalno
plotas 0,3 ha. Oronimas priesagos -inka vedinys iš liet. smºlis `biri,
smulki nuosėdinė ir nuotrupinė uoliena; žemė iš tokios uolienos’.
Šil-ìlis (ǁ Kaukãzas) kln. į rytus nuo Totõriškių k. Jo plotas 0,5 ha.
Tai priesagos -elis vedinys iš liet. šílas `smėlynuose augantis
aukštų, tiesių spygliuočių (ppr. pušų) miškas’.
Vievers-ýnė kln. Kari¿nų k. rytuose, 1 ha ploto. Oronimas su prie
saga -ynė sudarytas iš liet. vieversýs `žvirblinių būrio vieversių
šeimos paukštis giesmininkas, vyturys’.
Žilvit-ºlis kln., esantis į vakarus nuo Lapiìnių k. Jo plotas 5 ha.
Kalno vardas – deminutyvinės priesagos -ėlis vedinys, iš liet.
žilvítis `gluosninių šeimos medis, gluosnis (Salix); gluosninių
šeimos krūmas, karklas (Salix viminalis)’. Pasak informaciją pateikusio gyventojo Jono Stasiškio, kalnas taip pavadintas todėl,
kad ant jo augo žilvitis.

2.1.3. Priešdėlių vediniai
Kamajų valsčiuje užrašyti 3 prefiksacijos būdu sudaryti kalnų vardai. Visi
jie priešdėlio pa- vediniai.
Pagrubýs kln. nuo Ažùbalių k. į vakarus nutolęs per 800 m. Jo
plotas 0,5 ha. Kalno vardas kildintinas iš apeliatyvo grubâ, grùbas
`kupstas’.
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„Lietuvos žemės vardyno“ rinkimo anketa, kurioje užrašytas kalno vardas „Šilìlis (ǁ Kaukãzas)“
(faksimilė). 1937 m.
Pagrùblas kln. nuo Prõčkių k. į šiaurę nutolęs per 250 m. Jo plotas
0,75 ha. Tai oronimas kilęs iš bendrinio žodžio grùblas `kęsas;
nelygumas, surambėjimas, grubumas; gurvolis’.
Pagrùblė kln. Trunciškių vns. (išnykęs) šiaurės rytuose. Vietovardis kilęs iš apeliatyvo grùblas `kęsas; nelygumas, surambėjimas,
grubumas; gurvolis’.

2.2. Dūriniai
Iš dviejų pamatinių žodžių sudurti oronimai vadinami dūriniais. Pastarųjų
Kamajų valsčiuje užrašyta 15. Dominuoja dūriniai iš dviejų bendrinių daiktavardžių, kurių antrasis pamatinis žodis dažniausiai geografinis nomenklatūrinis
terminas kãlnas.
Dídž-kalnis kln. Prõčkių k. Jo plotas 0,5 ha. Kalno vardas sudurtas
iš liet. dídis, -ė (-º, -í, didžiâ) `žymus savo apimtimi, stambus’,
didùs, -í `gausus, apstus; didingas’ ir kãlnas.
Ka÷k-a-ragiai kln. Juniškio vns. (išnykęs) šiaurinėje dalyje. Jo aukštis
8 m, plotas 0,25 ha. Vietovardis sudurtas iš liet. ka÷kas `velnias; persenęs, sudžiūvęs, susivėlusiais plaukais žmogus; senoviškas prietaringas žmogus’ ir liet. rågas, raga¤ `kieta, smaili gyvulio
(ppr. žinduolio) kaktos išauga’. Pasak pateikėjo Vlado Smalsčio,
tai yra du smailūs kalnai, iš tolo panašūs į du ragus.
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Koplýč-kalnis kln. Pémpiškio vns., Pempiškio miške, prie Skrebíškių k.,
vieškelio Rõkiškis–Kamaja¤ rytų pusėje. Jo aukštis 15 m. Kalno
vardas sudarytas iš liet. koplyčiâ `maža bažnyčia; atskira didelės
bažnyčios ar kito pastato dalis, kur gali būti laikomos pamaldos’
ir kãlnas.
Låp-kasiai kln. Neviìrių k. Jo aukštis 1,5 m. Sudurtas oronimas iš
liet. låpė `plėšrus šunų šeimos žvėrelis (Vulpes)’ ir liet. kâsti, kåsa,
kåsė `kapstyti; rausti duobę, griovį’; kita vertus, pirmasis sandas
gali būti ir iš pvd. Låpė.
Lap-ia-raistis pklm., per kilometrą nutolusi nuo Vaine¤kių k. į
pietryčius, jos aukštis 10 m. Oronimas – dūrinys iš liet. låpė
`plėšrus šunų šeimos žvėrelis (Vulpes)’ ir liet. ra¤stas `klampi
vieta, apaugusi krūmais ar medžiais, pelkė, lieknas’; kita vertus,
pirmasis sandas gali būti ir iš pvd. Låpė.
Li¿n-kalnis kln. Petrõšiškio dv. (dabar kaimas), Samanių baloje. Jo
aukštis 2 m. Kalno vardas sudarytas iš liet. li¿nas `linkstanti
samanų pluta pelkėje, prie pelkėjančių ežerų ar upių’ ir kãlnas.
Mergôt-kalnis kln. Grevíškių k. šiaurinėje pusėje. Kalno aukštis 1 m.
Tai iš apeliatyvo mergôtė `maža mergaitė; maloninis merginos
pavadinimas (ppr. dainose)’ ir kãlnas sudurtas oronimas.
Nugar-a-kalnis pklm. Vaine¤kių k. Oronimas – tai liet. nùgara `liemens
dalis nuo sprando iki kryžkaulio’ ir kãlnas dūrinys.
Õžk-a-kalnis kln. Mikni¿nų k. Kalno plotas 0,5 ha. Sudurtas oronimas iš liet. ožkâ `nedidelis raguotas atrajojantis (ppr. naminis)
gyvulys, laikomas pienui ir mėsai’ ir kãlnas.
Patiek-a-kalnis pklm., nuo Vaine¤kių k. į rytus nutolusi per kilometrą.
Jos plotas 0,5 ha. Tai apeliatyvo patiekâ `paguoda, džiaugsmas’
ir kãlnas dūrinys.
Plík-a-kalnis kln. į vakarus nuo Kuokšiÿ k. Kalno plotas 0,3 ha.
Tai iš būdvardžio plíkas, -â `neturintis natūralios dangos (plaukų,
vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų)’ ir kãlnas sudurtas oronimas.
Švílp-kalnis kln. Vabõlių k. Jo vardas greičiausiai sudurtas iš veiksmažodžio šviµpti `tęsiamai čiulbėti; zvimbiant lėkti, skrieti oru’
ir kãlnas.
Veln-iå-dirvė kln. Salÿ dv., prie Dvíragio ežero pietinio pakraščio.
Jo plotas 2 ha. Tai iš liet. vélnias `žemės ir požemio dievaitis,
kipšas, pinčiukas; religijose – piktoji dvasia, nelabasis’ ir liet.
dirvâ `ariama, dirbama žemė, laukas’ sudurtas oronimas.
Veln-iå-kalnis kln. Piliakalnio vns. (išnykęs). Kalno vardas sudurtas
iš liet. vélnias `žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas;
religijose – piktoji dvasia, nelabasis’ ir kãlnas.
Viµk-kalnis kln. Neviìrių k., šalia kelio Panemunºlis–Kamaja¤. Jo
aukštis 1,5 m. Tai iš liet. viµkas `panašus į šunį plėšrus miško
žvėris (Canis lupus)’ ir kãlnas sudurtas oronimas; kita vertus,
pirmasis sandas gali būti iš pvd. Viµkas.

2.3. Sudėtiniai
Sudėtinių, t. y. susidedančių iš dviejų žodžių kalnų vardų Kamajų valsčiuje
užrašyta 13: 12 iš jų kilmininkiniai, t. y. pirmasis dėmuo yra kilmininko linksnio,
vienas vardininkinis, pastarojo pirmasis dėmuo – būdvardis vardininko linksnio.
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Barsiùkų kãlnas kln. į pietvakarius nuo Pašilių k. nutolęs apie
0,5 km. Tai 7 m aukščio ir 110 m skersmens kalnas, kurio vardas sudėtas iš liet. barsiùkas `plėšrus žvėrelis šiurkščiais plaukais;
opšrus (Ursus meles)’ ir kãlnas.
Bóbos kalnìlis kln. nuo Kãlvių k. į pietus nutolęs per 0,5 km. Pastarojo vardas sudėtas iš liet. bóba `ištekėjusi moteris; sena moteris,
senė’, bõbė `boba, senė’ ir liet. kalnìlis, plg. kãlnas.
Dídisai kãlnas kln., esantis į pietvakarius nuo Juodoniÿ k. Jo aukštis 30 m. Kalno vardas sudarytas iš būdvardžio įvardžiuotinės
tarminės formos dídisai, plg. dídis, -ė `žymus savo apimtimi,
stambus’ ir kãlnas.
Ilgÿjų kalnìlis aukšt., esanti Že¤mių k., kurios aukštis 2 m. Aukštumos vardas kilęs iš įvardžiuotinės būdvardžio formos ilgóji, plg.
ílgas, -â `kas tęsiasi į ilgumą, tolį’ daugiskaitos ir liet. kalnìlis,
plg. kãlnas. Pasak informaciją pateikusios Konstancijos Jurkštaitės, aukštuma taip vadinama todėl, kad per ją ėjo ilgi lauko
rėžiai.
Kapÿ kãlnas 2 kln. Vienas, esantis Taraµdžių k., 0,5 km į rytus
nuo Pùnkiškių laukų ribos; kitas – Va»lių k., greta tarpeklio
į vakarus. Oronimai sudėti iš liet. kapa¤ `vieta, kur laidojami
žmonės’ ir kãlnas.
Låpių kãlnas kln. Pašilių k. Jo aukštis 5 m. Kalno vardas sudėtas
iš liet. låpė `plėšrus šunų šeimos žvėrelis (Vulpes)’ ir kãlnas; kita
vertus, pirmasis dėmuo gali būti ir iš pvd. Låpė.
Mólio kalnìlis kln. Samaniškio vns. (dabar kaimo dalis). Jo aukštis
2 m, plotas 0,25 ha. Kalno vardas iš liet. mólis, molýs `rusva žemė,
tąsi (kai drėgna), vartojama statyboms, keramikos dirbiniams,
lipdybai ir pan.’ ir liet. kalnìlis, plg. kãlnas.
Råganų kãlnas kln. Salÿ dv. vakaruose, netoli Guči¿nų k. Jo aukštis
6 m, plotas 0,5 ha. Tai iš liet. rågana `pikta burtininkė, kerėtoja’
ir kãlnas sudėtas vietovardis.
Šermùkšnio kalnìlis kln. Dimitrìliškės vns. rytuose. Tai 3 m aukščio ir 0,5 ha ploto kalnas, kurio vardas sudėtas iš apeliatyvo
šermùkšnis `erškėtinių šeimos medis, vedantis raudonas uogas
(Sorbus)’ ir liet. kalnìlis, plg. kãlnas.
Švedÿ kalnìlis kln., esantis į rytus nuo Naujåsodės k. Jo aukštis 6 m,
plotas 1 ha. Tai greičiausiai iš liet. švêdas, švìdas `švedų tautos
žmogus (seniau – švedų kareivis)’ ir liet. kalnìlis, plg. kãlnas,
sudėtas oronimas. Kita vertus, vietovardžio pirmasis dėmuo gali
būti ir iš pvd. Švìdas.
Ubago pečius kbr. Šermukšnýnės vns. pietiniame pakraštyje. Oronimas sudėtas iš dviejų bendrinių daiktavardžių ùbagas `elgeta’ ir
pìčius `krosnis patalpai šildyti, maistui virti, kepti, duonkepis’.
Viµkaduobių kalnìlis kln. vakariniame Salågirio miško pakraštyje. Jo
plotas 5 ha. Tai iš liet. viµkaduobė `klampi ar įdubusi vieta, duobė’
ir liet. kalnìlis, plg. kãlnas, sudėtas kalno vardas.
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II. Asmenvardinės kilmės kalnų vardai
Iš asmenvardžių kilusių kalnų vardų Kamajų valsčiuje užrašyta 17 (~ 23 %).
Pagal darybos būdą tai antriniai oronimai: 8 dūriniai ir 9 sudėtiniai kalnų vardai.

1. Antriniai oronimai
1.1. Dūriniai
Ar¿n-kalnis kln. Neviìrių k., nuo Salågirio miško į šiaurę nutolęs
per 200 m. Jo aukštis 1,5 m. Tai iš pvd. Arūnâ11 ir kãlnas sudurtas vietovardis.
Čir¿n-kalnis kln., esantis vidury Urliÿ k. lauko. Tai 0,25 ha ploto
kalnas, kurio vardas sudurtas iš pvd. Čirūnâ ir kãlnas.
Čiurél-kalnis kln. Neviìrių k. Jo aukštis 2 m. Greičiausiai asmenvardinės kilmės oronimas iš avd. *Čiurelis, plg. pvd. Čiùras, Čiurínskas,
liet. čiurìlis `nežymus, menkas pažiūrėti žmogus’ ir kãlnas.
Dõč-kalnis 2 kln. Vienas jų yra Pagojºs vns. (dabar kaimas), netoli
Kurkliečių k. laukų rytinės ribos. Pastarojo plotas 4 ha. Antras,
nutolęs į pietus nuo Verksnioniÿ k. per kilometrą. Tai iš pvd.
Dočýs, Dõčius ir kãlnas sudurti oronimai.
Doč-kalnýs kln., nutolęs į rytus nuo Kurkliìčių k. per 200 m. Jo
plotas 3 ha. Kalno vardas sudurtas iš pvd. Dočýs, Dõčius ir kãlnas.
Kęstùč-kalnis kln., per kilometrą nutolęs nuo Aukštåkalnių k. į
pietryčius. Tai 8 m aukščio kalnas, kurio vardas sudurtas iš
v. Kęstùtis ir kãlnas.
Kužul-ia-kalnis pklm., esanti per kilometrą į šiaurės vakarus nuo
Vaine¤kių k. Pakilumos plotas 0,5 ha. Tai iš pvd. Kužùlis ir kãlnas
sudurtas oronimas.

1.2. Sudėtiniai
Biečių griaužas kln., esantis Vaitk¿nų k. netoli Rimšioniÿ k. Tai
4 m aukščio ir 1 ha ploto kalnas, kurio vardo pirmasis dėmuo
greičiausiai iš avd. *Biečius, *Bietis ar pan., plg. pvd. (?) B¸ta,
Bėtãitis, Beteikâ <...>12; antrasis dėmuo iš liet. griãužas `žvirgždas;
kieta, nederlinga žemė; žvirgždytė’.
Gírnių raistìlis kln. Vaštakÿ k. pietuose. 5 arų ploto kalno vardas
sudėtas iš pvd. Gírnis, Gírnius, Girnýs ir liet. raistìlis, plg. ra¤stas
`klampi vieta, apaugusi krūmais ar medžiais, pelkė, lieknas’.
Juozapõtos kãlnas kln., nuo Pašilių k. į rytus nutolęs maždaug
300 m. Tai iš v. Juozapotâ ir kãlnas sudėtas vietovardis.
La÷šo salìlė aukšt. Čýpiškio vns. (išnykęs). Jos plotas 1 ha. Oronimo pirmojo dėmens pamatinis žodis greičiausiai yra avd. *Lauša,
*Laušas, antrojo – apeliatyvas salìlė, plg. salâ `pakilesnis, sausas
žemės plotelis liūne, raiste; ariamos žemės, dirvos plotelis tarp pievų; aikštelė
11
Asmenvardžiai, iš kurių kildinami oronimai, pamiške’.
teikiami iš Lietuvių pavardžių žodyno, sud. A. VaRablia÷sko kãlnas kln. Guči¿nų k. šiaurės
nagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė,
Vilnius, 1985, 1989, t. 1, 2, arba Lietuvių vardų
rytuose. 14 m aukščio ir 2 ha ploto
kilmės žodyno, sud. K. Kuzavinis, B. Savukynas,
kalnas, kurio vardas sudarytas iš pvd.
Vilnius, 2003.
Rablia÷skas ir kãlnas.
12
Daugiau žr. Lietuvos vietovardžių žodynas, sud.
redaktorių kolegija, Vilnius, 2008, t. 1, p. 470.
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Ragìlių kãlnas kln., esantis į pietus nuo Želmenÿ k., yra 6 m
aukščio ir 2 ha ploto. Jo vardas kilęs iš pvd. Ragìlis ir kãlnas.
Stùko kãlnas kln., esantis į šiaurę nuo Vaitk¿nų k. Jo aukštis 3 m,
plotas 0,25 ha. Tai iš pvd. Stùkas ir kãlnas sudėtas oronimas.
Valiùlio kalnìlis kln. Juodoniÿ k. Tai 5 m aukščio kalnas, kurio
vardas sudėtas iš pvd. Valiùlis ir apeliatyvo kalnìlis, plg. kãlnas.
Žylos kalnas kln. į šiaurę nuo Vaitk¿nų k. Jo aukštis 5 m, plotas
0,25 ha. Kalno vardas kilęs iš pvd. Žyla ir kãlnas.

III. Vietovardinės kilmės kalnų vardai
Užrašyti tik 3 (~ 4 %) iš vietovardžių kilę oronimai.

1. Pirminiai oronimai
Batåliejus klv. Pagojºs k. (išnykęs). Tai 0,5 ha ploto kalva, kurios
vardas galbūt perkeltinis vietovardis iš Palestinos miesto vardo
Betliìjus13, gyvojoje kalboje vartoto kaip Batåliejus.
Kaukåzas (ǁ Šil-ìlis) kln. į rytus nuo Totõriškių k. Jo plotas 0,5 ha.
Perkeltinis vietovardis iš regiono pavadinimo Kaukåzas.

2. Antriniai oronimai
Užrašytas vienas sudėtinis oronimas – Dubės kalnas, pklm.
Vaine¤kių k. rytuose. Tai 1 ha ploto žemės pakiluma, kurios
vardo pirmasis dėmuo kilęs iš balos v. Dubė, antrasis iš apeliatyvo kãlnas.

Atlikta Kamajų valsčiaus 75 oronimų lingvistinė analizė leidžia daryti keletą
išvadų, nurodančių šių vietovardžių darybos ir kilmės ypatumus.
1. Darybos požiūriu Kamajų valsčiuje užrašyta 16 (~ 21 %) pirminių ir
59 (~ 79 %) antriniai kalnų vardai. Antriniai oronimai pagal darybos būdą yra
vediniai, dūriniai ir sudėtiniai. Sudūrimo ir sudėjimo būdu padaryta po 23 (~ 39 %)
kalnų vardus, vedinių rasta 13 (~ 22 %). Iš vedinių produktyviausiu laikytinas
priesaginis darybos būdas. Užrašyta 10 (~ 76 %) sufiksacijos būdu padarytų oronimų. Tik 3 (~ 23 %) vietovardžiai yra priešdėlinės darybos ir 1 (~ 1 %) galūninės.
2. Kilmės požiūriu dominuoja kalnų vardai iš bendrinių žodžių. Jų yra
54 (~ 73 %). Iš asmenvardžių kilusių oronimų užraštyta 17 (~ 23 %). Mažiausiai,
tik 3 (~ 4 %), rasta kalnų vardų, kilusių iš kitų vietovardžių.
Sutrumpinimai
aukšt. – aukštuma
avd. – asmenvardis
b. – bala
dv. – dvaras
k. – kaimas
kbr. – kauburys
kln. – kalnas
klv. – kalva
kt. – kiti
liet. – lietuvių
pan. – panašiai

pklm. – pakiluma
plg. – palygink
plkln. – piliakalnis
pvd. – pavardė
sk. – skardis
t. y. – tai yra
v. – vardas
vns. – viensėdis
žr. – žiūrėti
13

Daugiau žr. Lietuvos vietovardžių žodynas, sud.
redaktorių kolegija, Vilnius, 2008, t. 1, p. 465.
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Informaciją, nurodytą Žemės vardų anketose, pateikė:
Marcelinas Andriškevičius, Jonas Bučius, Motiejus Būga,
Karusė Bukauskienė, Kazys Čeponis, Juozas Čepukas, Jonas Dalmontas,
Antanas Didžgalvis, Benediktas Didžgalvis, Jonas Dilys, Jonas Diržys,
Balys Dobkevičius, Adolfas Gaižulis, Juozas Gavėnas, Povilas Indriūnas,
Jonas Jurgelionis, Konstancija Jurkštaitė, Ona Jurkštaitė, Juozas Jurkštas,
Kazys Jurkštas, Jurgis Juronas, Kostas Kalnietis, Jonas Kancevičius,
Rozalija Kaupienė, Vytautas Kaušakys, Kazys Kepala, Adomas Kepalas,
Uršulė Kiškytė, Jonas Kližys, Antanas Lapinskas, Jurgis Makuška, Pranas
Matiukas, Ona Matuliauskienė, Kostas Mykalaičiūnas, Antanas Motieskas,
Elena Nakaitė, Augustas Pakštas, Kazys Petrulis, Aleksandras Pročkys,
Jonas Prunskūnas, Jonas Smalstys, Vladas Smalstys, Jonas Stasiškis, Pranas
Stukas, Jonas Šatkus, Vytautas Tumonis, Jurgis Tūska, Jonas Vaičionis,
Vladas ir Juozas Vaštakos, Petras Vizbaras, Feliksas Zdanevičius, Jonas
Žvirblis, Jonas Žiurkelis.
Informaciją, nurodytą Žemės vardų anketose, užrašė:
Petras Blauzdžiūnas, Antanas Čiurlys, Ona Girčienė, Juozas Jokšas,
Kotryna Kirdulytė, Sofija Klemerauskienė, Adelė Kondratienė,
Viktorija Obolevičiūtė, Jonas Ožalas, Eugenija Petrulienė, Bronė Surnienė,
Matas Tylas, Valerija Tylienė, Pranė Vaitoškienė, Vladas Varneckas,
Adelė Varneckienė, Pranas Žinka.
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TAUTOSAKA
Iš kamajiškių tautosakos
rinkimo istorijos
Povilas Krikščiūnas

Panašu, kad susidomėjusiems kamajiškių tautosakos šaltiniais
nuobodžiauti tikrai netektų. Vien Lietuvių tautosakos rankraštyne, kuris saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos
institute, jų lauktų jau ne pirmą šimtmetį kaupiama rankraščių,
garso įrašų ir nuotraukų kolekcija. Žinoma, šis rankraštynas
nėra vienintelė folkloro saugykla Lietuvoje. Nemenkus fondus
turi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos
instituto Muzikinio folkloro archyvas, Vílniaus universiteto
mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius, Vytauto Didžiojo
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų
ir etnologijos katedros rankraštynas, verta pasižvalgyti po
Rõkiškio krašto muziejaus lentynas. Nespecializuoto leidinio
straipsnyje visą šią medžiagą bent kiek detaliau apžvelgti
būtų nerealu, todėl čia pasitenkinsime tik vienos, seniausios
ir didžiausios Lietuvoje folkloro saugyklos – Lietuvių tautosakos rankraštyno, jo fonotekos ir fototekos kolekcijomis.
Ieškant seniausių šaltinių žvilgsniai pirmiausia krypsta
į Lietuvių mokslo draugijos paliktus tautosakos rinkinius,
saugomus tame pačiame rankraštyne trimis atskirais fondais. Šį kartą laikas mus veda prie bent 110 metų senumo
rankraščio. Jį sudarė šiaurės aukštaičių tautosakos rinkėjai
Matas Slančiauskas, Jonas Trumpulis ir Jonas Lydeikis. Kone
visi šio rinkinio tekstai užrašyti dabartinių Jõniškio ir Šiauliÿ
rajonų teritorijoje, tačiau tarp jų įsimaišiusios dvi dainos,
kurias padainavo iš Kamajų parap. Domicele Žylaičia.1 Daugiau
metrikos duomenų prie šių dainų nėra, tačiau šalia esantys
tekstai užrašyti 1899 m., o viso rinkinio apraše nurodoma,
jog tautosaka rinkta 1874–1901 m.,2 tad manytina, kad jos
fiksuotos tikrai XIX a. pabaigoje.
Dar kartą šios kolekcijos dokumentuose Kamaja¤ paminimi 1912 m.: mokytojo Jono Brazausko
1
rinkinyje prie Vaičiùkiškės kaimo (dab. 2 LMD I 1063(1042, 1044).
< http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.
Švenčionºlių sen.) burtų prišlieta tryphp?id=13920&kas=dok_tur>
lika Jono Jurkšto užrašytų patarlių ir 3 LMD I 212(120–132).
4
<http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/fotos.
priežodžių iš Kamajÿ valsčiaus.3 Visi
php?id=332&foto=LMDI/LMDI_0212/LMDI_212-11.
jpg>
šie tekstai laisvai prieinami internete.4
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Lietuvai netekus Vilniaus krašto, tautosakos rinkimo, tvarkymo ir skelbimo ėmėsi Tautosakos komisija,
1930 m. įkurta prie Vytauto Didžiojo universiteto
Humanitarinių mokslų fakulteto. 1932 m. M. Būga ten
pasiuntė 48 Paùnksnių kaime užrašytus dainų tekstus.5
Po metų komisija pirmo pluošto sulaukė iš dar vieno
kamajiškio – Tytìliuose gyvenusio ūkininkaičio Igno
Bagdono. Pasak vėliau rašytos autobiografijos:
„Pradžios mokyklą baigiau Duokišky. Toliau mokytis neteko
ir reikėjo likti prie ūkio. Nuo mažens domėjausi Lietuvos
praeitim. Sužinojęs, kad yra renkama lietuvių tautosaka,
ir aš ėmiausi to darbo.“6
Ignas Bagdonas 1938 m.

Tautosaką jis pradėjo rinkti iš artimiausių žmo- Nenurodyto fotografo nuotr.
nių – į pirmą rinkinį sudėtos 47 jo motinos Eleonoros LTRFt 407
Bagdonienės padainuotos dainos.7 Antrajame rinkinyje
jų yra dar per 50.8 Likusios užrašytos Svėdasÿ valsčiuje tikriausiai taip pat iš
giminaičių.
Deja, dėl neaiškių priežasčių jos inventorintos tik po poros metų. Per tą
laiką ši institucija švietimo ministro įsakymu buvo uždaryta ir įkurtas žinomo
folkloristo Jono Balio vadovaujamas Lietuvių tautosakos archyvas. Jis perėmė visą
komisijos turtą, sukauptą medžiagą, buvo neblogai finansuojamas ir entuziastingo
vadovo pastangomis ne tik vėl subūrė buvusius korespondentus, bet sutelkė ir
naują būrį talkininkų. Toliau bendraudamas su archyvo darbuotojais, I. Bagdonas
parengė dar porą rinkinių, kuriuose taip pat vyrauja iš motinos užrašyti kūriniai,
tik jau įvairesnių žanrų – yra buitinių pasakų, etiologinių ir mitologinių sakmių,
pasakojimų, tikėjimų.9
1935 m. prie archyvo talkininkų prisijungė trečiaklasis nenurodytos mokyklos moksleivis Petras Vilutis. Darbo jis ėmėsi tikrai energingai ir per nepilnus
metus užrašė 360 kūrinių. Taip Ka÷ną pasiekė 6 rinkiniai. Surinkta medžiaga10
gana marga – beveik 100 dainų tekstų, 75 pasakos ir sakmės, beveik 70 mįslių,
patarlių ir priežodžių, 118 atsakymų į anketų klausimus. Tokias anketas tuomet
platino Lietuvių tautosakos archyvo darbuotojai, teiraudamiesi žinių apie liaudies
papročius ir tikėjimus. Taip pat 6 rinkinius panašiu metu sudarė Krýlių pradinės mokyklos vedėjas Jonas Ožalas. Dviejuose pirmuosiuose surašyta 100 dainų
tekstų ir 80 mįslių.11 Beveik visa tautosaka surinkta Kerìliuose, Krýliuose, 5 LTR 332.
6
Lietuvių tautosakos archyvo tautosakos rinkėjų autoRimšionysê, Verksnionysê, Žliubuosê,
biografijų byla, gauta 1938 07 04, gaunamų raštų
tik 5 dainos nugirstos Svėdasų vls.
registro nr. 496. Saugoma Lietuvių tautosakos
rankraštyne.
But¸nų k. Kiek vėliau ši kolekcija pa- 7
LTR 414.
pildyta dar 200 dainų tekstų iš tų 8 LTR 473(1–30, 34, 39–60).
9
LTR 998, 1665.
pačių vietovių.12
10
LTR 670, 671, 736–739, 910.
Rinkti tautosaką mokytojai dažnai 11 LTR 915, 916.
paskatindavo ir savo mokinius. Jei tai 12 LTR 1052–1055.
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būdavo stambesnė mokykla, kūrinių,
kad ir po nedaug, būdavo kaupiama
iš didesnio ploto. Antai Jono Vajegos13
1930–1932 m. sudarytame Rokiškio apskrities mokinių surinktos tautosakos
pluošte (iš viso 261 tekstas) nemažai
dainų, pasakų ir mįslių iš Juodoniÿ,
Laukagaliÿ, Tytìlių kaimų. Reikalingų tekstų paieškas kiek apsunkina
tai, kad viskas sudėta pramaišiui su
Pãndėlio ir Svėdasų valsčių medžiaga.
Aiškiau sugrupuota dar apie 50 dainų
ir mįslių iš Kari¿nų, Meli¿niškio. Jas
1937–1938 m. surinko Rokiškio Juozo
Tumo-Vaižganto valstybinės gimnazijos
mokytojo Juozo Tarvydo vadovaujami
mokiniai.14
Neabejingos tautosakai buvo ir
daugelis jaunimo bendrijų. Lietuvių
tautinės jaunuomenės sąjungos Jaunoji
Lietuva vyriausioji vadovybė 1938 m.
suformavo rinkinį iš Rokiškio apskri- Tautosakos rinkėjas Kazimieras Markelis. Gauta
ties skyriuose surinktos medžiagos. Į iš Veronikos Markelienės 1966 m. Vietovė,
jį įdėtos 35 Kamajų valsčiuje užrašytos fotografas ir data nenurodyta. LTRFt 1821
dainos. 15 Čia keliai taip pat atvedė
aktyvų tautosakos rinkėją, Lietuvių katalikų jaunimo federacijos narį dusetiškį
Antaną Mažiulį. Jis iš radžioniškės Kazės Pankevičiūtės ir Duõkiškyje gyvenusios
Emilijos Indriūnaitės 1937 m. užrašė pluoštą pasakų, anekdotų, mitologinių ir
etiologinių sakmių.16
Platesnės apžvalgos nusipelno du Vaine¤kių kaimo gyventojo Kazimiero
Markelio rinkiniai. Taip susiklostė, kad šis vyriškis, įkvėptas lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojo S. Naginsko, medžiagą jiems rinko, kad ir su pertraukomis,
bent 23 metus – nuo 1924 iki 1947. Gimęs ir augęs tame pačiame kaime, jis
gerai pažinojo vietinius žmones ir galėjo dirbti savo darbą bet kuriuo patogiu
momentu. Apie tai ir rinkinio sudarymo aplinkybes jis pats pasakoja iš pirminių
užrašų parengtame mašinraštiniame variante:
„Vaineikių kaimo gyventojai laisvesniu laiku mėgo užeidinėti vieni pas kitus pabuvoti,
pasišnekėti, parūkyti. Mūsų gryčia stūksojo pačiame kaimo viduryje. Galbūt dėl to žiemos
prievakariais daug kaimynų susimesdavo kaip tik pas mus – kad patogu. [...]
Susirinkusieji pakalbėdavo apie orą, pagraudendami šalčiu, žvarba, paspėliodami, ar
greitai oras keisis ir kodėl keisis. Pamažu
kalba krypdavo į einamuosius reikalus, į 13 LTR 924.
14
LTR 1356(36, 37/1–27), 1624(339–351).
gyvenimą, į nesenus atsitikimus. Besikal- 15 LTR 1745.
bant savaime būdavo prisimenama, kas buvo 16 LTR 1184(1–26).
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seniau, kas kada įvyko, kas kam kada nutiko
ir kuo viskas baigėsi. Gana daug būdavo
kalbama apie vaiduoklius, apie užkeiktus
lobius, apie velnius, laumes, pakaruoklius,
apie nepaprastesnius kasdienio gyvenimo
įvykius. Daugelį pasakojimų, priežodžių,
patarlių, prietarų užrašiau nugirdęs kaip
tik tų vakarojimų metu.
Norėdamas, kad mano tautosakos
rinkinys būtų gausesnis, daugeliu atvejų užeidinėjau pas senesniuosius kaimo
gyventojus į namus, pasiteiraudamas, ar
kartais jie ko nežino apie Uosintą, Bedugnį,
Dubę, Patiekakalnį ir kitas kaimo vietoves,
ar neteko kada susidurti su vaiduokliais,
ar nematė degančių pinigų ir t. t.
Vaineikių kaime gimiau ir užaugau. Kazimiero Markelio pieštas žardas. Skenuota
Visi kaimo gyventojai gerai pažinojo mane iš LTR 3838, p. 291
ir aš juos. Galbūt dėl to visuomet jie papasakodavo šį tą, kas būdavo verta užsirašyti. Aplankomų asmenų niekada neužklupdavau
iš karto, staiga. Iš pradžių visuomet kalbėdavomės apie paprastus kasdieninius reikalus
ir tik pamažu prieidavome prie to, kas man rūpėdavo. Dažniausia aplankytieji žmonės
imdavo pasakoti apie tai, kas man buvo svarbu, savaime, tarytum tautosakine medžiaga
pailiustruodami tai, apie ką buvome kalbėję.
[...]
Per eilę metų susidarė didelis kiekis užrašų. Vis rengiausi juos sutvarkyti ir perduoti atitinkamoms įstaigoms, bet dėl laiko stokos atidėliojau. Per Antrąjį pasaulinį karą
nemaža dalis tų užrašų žuvo, o kas liko, yra čia.“17
Tiesa, paskutinis sakinys ne visiškai teisingas – medžiagos liko tikrai daugiau, negu sudėta į rinkinį, ir ji pasiekė rankraštyną po K. Markelio mirties, nors
ir nespėta sutvarkyti taip, kaip tai įsivaizdavo pats rinkėjas. Į aptariamą mašinėle
perrašytą pluoštą sudėta per 1400 tautosakos tekstų, burtų, prietarų ir liaudies
medicinos receptų, paimtų iš išlikusių bloknotų. Visa tai jungia pateikėjų sąrašas, pagalbiniai rašiniai apie rinkinio sudarymo aplinkybes, apylinkės objektus ir
vietas, apie kurias kas nors pasakojama, kaimo tarmę. Deja, rašant mašinėle kai
kuriems garsams ir jų ypatybėms (pvz., ilgumui) pažymėti trūko ženklų, tad tarmė
tiksliau atspindėta rankraštiniuose užrašuose, kurie sudėti į vėliau iš Veronikos
Markelienės gautą rinkinį.18 Jis taip pat pradėtas tvarkyti perrašant mašinėle, ant
specialaus popieriaus braižant schemas ir perpiešiant užrašų sąsiuvinių eskizus,
tačiau užbaigti darbo nespėta.
Kaip bebūtų, ir toks darbas unikalus savo mastu ir medžiagos įvairumu,
o rezultato galėtų pavydėti daugelis
kompleksinių kraštotyros ekspedicijų. 17 LTR 2989, p. 13–15. Rašyta apie 1957 m.
Aiškumo dėlei išvardysime stambesnius 18 LTR 3838.
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antrojo pluošto vienetus: Vaineikių kaimo geografiniai ir istoriniai bruožai – 83 p. +
6 žemėlapiai; Keletas tarmės bruožų – 61 p.; Medžiaga apie sodybą – 83 p. + 11
sodybų ir pastatų planų; Medžiaga apie žmones, gyvūniją ir augmeniją – 149 p.;
Kasdieniniai reikalai ir daiktai – 97 p.; Maistas – 126 p.; Medžiaga apie susisiekimą,
prekybą, įvairius užsiėmimus – 174 p.; Žaidimai – 145 p.; Medžiaga Duokiškio istorijai –
80 p.; Kamajų bažnyčios inventoriai – 35 l. Visa tai papildo apie 180 etnologinio
turinio nuotraukų.19 Matant, kaip glaudžiai tautosaka susieta su kalbos, istorijos,
etnologine medžiaga, abu rinkinius drąsiai galima lyginti su Elvyros Dulaitienės
(Glemžaitės) parengta knyga Kupiškėnų senovė.
Praėjusio šimtmečio penktojo dešimtmečio pabaigoje imtos organizuoti ir
išpopuliarėjo ekspedicijos. Kamajų apylinkėse jų būta ne vienos. Antai 1963 m.
Utenõs rajone dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros (dab. Lietuvių literatūros ir
tautosakos) instituto tautosakininkai. Jie buvo užklydę į Juodónis pas Liudą
Baltuškienę ir Emiliją Starkuvienę, iš jų užrašė dainų, padavimų ir pasakojimų.
Institutas tuomet jau turėjo įsigijęs magnetofonų, tad šios dainos yra pirmosios
tose apylinkėse užrašytos su melodijomis.20
Po ketverių metų tokia pat ekspedicija apsistojo Rokiškio rajone. Kaip ir
ankstesniais metais, joje dirbo keliolika instituto darbuotojų ir įgudusių jų talkininkų. Po ekspedicijos iššifravus garso įrašus ir sutvarkius pagalbinius užrašus
sudarytas tikrai įspūdingas rinkinys – 1370 įvairių rūšių ir žanrų kūrinių. Tiesa,
Kamajų apylinkių derlius gerokai kuklesnis – 176 dainos su melodijomis, įvairių
sakytinių tekstų, šiek tiek mažųjų formų tautosakos, tikėjimų, burtų ir kitokių
etnologinių žinių.21 Organizuojant darbą norėta patyrinėti viso rajono repertuarą,
Latvijoje pasiektos Neretâ ir Aknystâ, kur nuo seno gyvena daug lietuvių. Natūralu,
kad vienam ekspedicijos dalyviui tokiu atveju teko visa vienos apylinkės teritorija. Taupant laiką su 17 ilgiau kalbintų žmonių spėta pabendrauti tik 1–2 kartus,
dėl to iš daugumos užrašyta tik po kelis ar keliolika kūrinių. Tačiau ir per dvi
savaites išryškėjo balsingesni dainininkai, iškalbingesni pasakotojai. Savosiose
apylinkėse nepralenkiama dainininkė pasirodė Kari¿nuose gyvenusi Ksaverija
Dilienė – iš jos vienintelės užrašyta 60 dainų ir sakytinių kūrinių. Tačiau ir tai
neatskleidė viso jos repertuaro. Laimei, vėliau pas ją lankėsi žinomas tautosakos
rinkėjas Jurgis Dovydaitis.
Žvírbliškių kaime surasta pasakų sekėja Karusė Petrilienė. Panašu, kad ši
moteris gerokai sudomino užrašinėtoją Bronislavą Kerbelytę, nes rinkinyje prie
iššifruotų 30 tekstų pridėtas pateikėją charakterizuojantis įvadas. Pasakas vaikystėje
K. Petrilienei sekdavę tėvai ir viena kaimynė, vėliau, ganant gyvulius – kerdžius.
Paskui, sulaukusi vaikaičių, jiems ir kaimo vaikams moteris jas sekė pati. Įdomu,
kad knygose skaityti siužetai jai ne padėjo prisiminti, o trukdė sekti – „dabar knygoj kitaip“. Pasak B. Kerbelytės, pasakoti K. Petrilienė gebėjo laisvai, išraiškingai,
turtingai intonuodama, tačiau improvizuoti nemėgo, net atsisakė sekti tas pasakas,
kurias menkai mokėjo: „Nebeatsimenu,
nenusakysiu kaip reikiant, tai kas iš tos 19 Daugumą jų galima pamatyti internete LLTI
tink
lalapyje <http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/
pasakos?“
?action=paieska>
Po keletą ar keliolika dainų, pa- 20 LTRF mg. 358(21–30), LTR 3613(1053–1068).
sakų ar kitokių sakytinių kūrinių taip 21 LTR 3905(387–428, 571–594, 810–867, 1211–1272).
1375

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Uršulė Alubeckienė. Kamajai, 1967. Nenurodyto

Anelė Jankauskienė. Kamajai, 1967.

fotografo nuotr. LTRFt 4048

Nenurodyto fotografo nuotr. LTRFt 4052

pat užrašyta iš Onos Zelenkauskienės, kuri tuomet
gyveno pas K. Petrilienę, kamajiškių Marijos Bučiūtės,
Uršulės Alubeckienės, Veronikos Čypienės, Anelės
Jankauskienės, Anelijos Pavarotnykienės, Čižuosê gyvenusių Prano Lašo, seserų Karusės ir Teresės Šukyčių.
Kita ekspedicija organizuota tik po aštuonerių
metų. Į ją susiruošė Rokiškio rajono mokytojai. Vienkiemių gyventojai tuomet buvo keliami į gyvenvietes,
todėl norėta aprašyti rengiamas nugriauti sodybas.
Anelija Pavarotnykienė.
Duokiškio aštuonmetė mokykla ką tik buvo įsigijusi
Kamajai, 1967. Nenurodyto
juostinį magnetofoną, tad pasinaudota proga užrašyti
fotografo nuotr. LTRFt 10685
ir tautosakos. To ėmėsi Marija Trasauskienė ir G. Gecevičienė. Po ekspedicijos sudaryto rinkinio22 įžangoje
aprašoma tiems metams jau įprasta situacija – vyresni
žmonės dar mokėjo nemažai liaudies dainų, kurias
dainavo vestuvėse ir kitokiuose pobūviuose, tačiau
jaunimas jų nebemėgo ir iš dainuojančių tik šaipėsi.
Nors daugiausia dirbta vienkiemiuose, tautosakos pateikėjais pasirinkti, matyt, jau iš anksto žinomi
žmonės Duokiškyje ir Kamajuose. Per keletą dienų iš
Natalijos Brogienės užrašytos 42 dainos, iš Emilijos
Petkūnienės – 12, kiek mažiau – iš šiame straipsnyje
jau minėtų seserų Šukyčių. Tačiau įdomiausiu tos ekspedicijos pateikėju, ko gero, reiktų laikyti Duokiškyje
gyvenusį Igną Bagdoną. Ne vien dėl to, kad jis dar Natalija Brogienė 1975 m.
prisiminė jaunosios verkavimo fragmentą. Ekspedicijos Nenurodyto fotografo nuotr.
dalyvėms jis pasakojo esąs kilęs iš dainingos giminės LTRFt 5038
ir visada mėgęs dainuoti, tačiau nutylėjo, kad tarpukario metais pats užrašinėjo tautosaką
ir siuntė į Kauną Lietuvių tautosakos 22 LTRF mg. 1741–1743, LTR 4743.
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archyvui. Tai, kad buvęs užrašinėtojas pats tapo pateikėju, išduoda ekspedicijos
metu gauta jo nuotrauka: veido bruožai joje atpažįstami labai lengvai.
Nuo 1982 m. į ekspedicijas leidosi Gastautos, tuomet vadintos rajoninių kultūros namų jaunimo folkloriniu ansambliu, dalyviai. Išvaikščiotas Rokiškio rajonas,
lankytos kai kurios gretimų rajonų gyvenvietės. Iššifravus surinktą medžiagą (tuo
rūpinosi Violeta Neniškytė) ja dalintasi ir su Lietuvių tautosakos rankraštynu.
Taip jame šalia kitų vietovių tautosakos atsirado 22 dainos, 3 rateliai, 1 pasaka ir
1 eilėraštis iš Duokiškio, Tråkinės ir Žvirbliškių kaimų.23 Viskas surinkta 1982 m.
Praktikų metu nemažai tautosakos surinkdavo universitetų ir kolegijų humanitarinių specialybių studentai. Daugybę tokių rinkinių buvo sukaupęs Vilniaus
pedagoginio (dab. Lietuvos edukologijos) universiteto Lituanistikos fakultetas.
2001 m. ši kolekcija padovanota Lietuvių tautosakos rankraštynui, kuriame iki
šiol saugoma atskiru fondu. Žinoma, medžiagos kiekius panašiuose masyvuose
dažnai lemia studentų kilmės vietos, tad nieko keisto, kad kamajiškių tautosakos
čia rastume tik trijuose rinkiniuose. Ją 1952 m. surinko Stefa Kirlytė, 1998 m. –
Aušra Matulevičiūtė ir Neringa Ragelienė.24 Instrumentinės muziko įrašais studentų
darbų kolekciją papildė Rokiškio kolegijos (dab. Pånevėžio kolegijos Rokiškio filialo)
folkloro ansamblių vadovų specialybės studentės Linoretos Žukaitės rinkinys. Be
kitų rokiškėnų muzikantų, ji 1996 m. įrašė kamajiškių Vytauto Grabausko (dvieilė
armonika, lūpinė armonikėlė) ir Juozo Diržio (peterburgska armonika) dainas ir
grojamą muziką.25
Keliaudamas po Aukštaitíją ir rinkdamas žinias apie istorinius ir mitologinius
objektus, Kamajų apylinkių 1994 m. neaplenkė archeologas Vykintas Vaitkevičius.
Vietiniai gyventojai prisiminė girdėję, kad du neįvardyti kalneliai atsirado milžinams
iš šliurių iškračius smėlį, kad Úosinte nuskendęs jautis, Bedùgnyje – bažnyčia, o
Šešiažirgėje – koks ponas. Prisimintas Velnio akmuo, vadintas Džiugù, pasakota,
kad velnias jį nešęs ir pametęs. Šiuos tekstus taip pat galima rasti aptariamame
rankraštyne.26
Norėdama surinkti naujos autentiškos medžiagos ar patikslinti jau turimą,
kompleksines ekspedicijas į aprašomas vietoves iki 2013 m. rudens rengė ir Versmės leidykla. Kamajų apylinkėse tokia ekspedicija dirbo 2005 m. Tuomet tautosaką
rinkti ėmėsi nenuilstantis aukštaičių folkloro propaguotojas Kazimieras Kalibatas.
Jis lankėsi Kamajuose, Duõkiškio, Totõriškių, Rùdžių ir Salÿ kaimuose. Dviejose
magnetofono kasetėse – beveik 130 vienetų įvairių rūšių ir žanrų tautosakos bei
instrumentinės muzikos įrašų. Mažųjų formų tautosaka iššifruota, kiti kūriniai
liko tik kasetėse.27
Sunku būtų rasti kampelį, kurio neaplankė žinomas tautosakos rinkėjas
Jurgis Dovydaitis. Su kamajiškiais ar išeiviais iš šių apylinkių kitose vietovėse jis
bendravo ne vieną kartą. Antai 1960 m. Utenos invalidų namuose jis iš Marijonos Džingytės, gimusios Petraukos k.,
23
užrašė keletą pasakų su dainuojamais 24 LTRF mg. 3247(1–27), LTR 5604.
VPUTR 32, 961, 993.
intarpais.28 1965 m. Aknystojê gyvenusi 25 LTRF k. 91(1–19), LTR 6423(1–19).
Marija Bieliūnienė pasakų nesekė, bet 26 LTR 6241((57–60, 62–68).
27
LTRF k. 1691, 1692, LTR 7953.
padainavo 6 dainas ir pagiedojo 6 gies- 28 LTRF mg. 4016(86–90).
29
mes. 1971 m. J. Dovydaitis Kamajuose 29 LTRF mg. 4168(32–43).
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Kamajiškė Marija Bučiūtė 1983 m.

Genovaitė Zovienė 1983 m. J. Dovydaičio nuotr.

J. Dovydaičio nuotr. LTRFt 3044

LTRFt 3040

surado nuo Púožo (dab. Kùpiškio raj.) atitekėjusią Genovaitę Zovienę. Nežinia,
kur ji išmoko daugelį savo pasektų pasakų ir sakmių, bet kai kurie jos prisiminti
etiologiniai siužetai aptikti vos po kelis kartus. Nekeista, kad ši pasakotoja lankyta ir vėliau iki 1983 m.30 Tais metais beveik 40 kūrinių užrašyta ir iš 1967 m.
vilniškių tautosakininkų aptiktos Marijos Bučiūtės.31
1973 m. J. Dovydaitis Kamajų apylinkėse, matyt, buvo apsistojęs ne vienai
dienai – tai rodo užrašytų kūrinių gausa. Nėra aišku, žinojo jis ar ne apie anksčiau rinkėjų jau kalbintus žmones, bet kariūniškės Ksaverijos Dilienės neaplenkė.
Šį kartą, be dainų ir įvairių sakytinių kūrinių, iš jos užrašyta 15 sutartinių ir apie
60 giesmių32, giedotų pagal Motiejaus Valančiaus parengtą giesmyną33. Giedoti jai
padėjo to paties kaimo gyventojas Ignas Mikėnas. Jis taip pat dainavo, pasakojo
mitologines sakmes, anekdotus, sekė buitines ir novelines pasakas.34 Kamajuose
J. Dovydaitis surado Teresę Šimkūnienę35, galbūt ten pat – Oną Makšimienę.36
Šios moters įrašai magnetofono juostoje kaitaliojasi su T. Šimkūnienės ir I. Mikėno, bet jokių jos metrikos duomenų
rinkėjo sudarytoje pateikėjų kartotekoje 30 LTRF mg. 4457, 5041, 5042.
31
rasti nepavyko.
LTRF mg. 5041, 5042.
32
Pastebėtina, kad tautosakos rin- 33 LTRF mg. 4547, 4548, 4626.
Giesmių knyga arba kantičkos, Motiejaus Valankimui J. Dovydaitis paskyrė kone visą
čiauskio Žemaičių vyskupo parveizėta ir iš naujo
atspausta Tilžėje 1906.
savo gyvenimą, jo palikimas neturi
34
LTRF mg. 4549, 4626.
analogų visoje Lietuvoje. Rankraščiai, 35 LTRF mg. 4547–4549.
garso įrašai, nuotraukos ir jų negatyvai 36 LTRF mg. 4549.
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tebėra tvarkomi ir darbo čia užteks dar ilgam. Galimų naujienų, kaip ir smulkesnės informacijos apie jo (ir ne tik jo) pėdsakus dominančiame krašte, skaitytojai
gali ieškoti duomenų bazėse, kurios internetu pasiekiamos Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto svetainėje.37
Pabaigai norėtųsi pabrėžti keletą detalių. Pirmiausia, kaip jau rašyta straipsnio pradžioje, ši apžvalga atspindi tik dalį Kamajų folklorinio kraštovaizdžio
šaltinių. Dėl to keistai atrodo itin stipri sakytinės tautosakos pozicija. Peržiūrėjus
kitų saugyklų fondus, tas santykis galbūt pasikeistų – juk apie Rokiškį dainavimo
tradicija buvo itin gaji. Tačiau bendravimas kalbant yra betarpiškesnis. Žvalgydamiesi po pasakotų kūrinių repertuarą, rasime nemažai nuotaikingų buitinių ir
novelinių pasakų, anekdotų, kurie sėkmingai gali prigyti šiuolaikiniame gyvenime.
Nepaneigsi tokios gaidelės ir daugelyje dainų. Tai tik patvirtina, kad stereotipiškas aukštaičio kaip racionalaus, guviai bendraujančio šaipoko suvokimas tikrai
arti tiesos. O tautosaka, kad ir kartojama, visada buvo bendruomenę telkianti
bendravimo priemonė.

37

< http://www.llti.lt/lt/77/>
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Kamajiškių tautosakos būsena 2006 metais
Gintarė Stankutė

Kiekvienas kraštas gražus ne tik savo kraštovaizdžiu, šnekta, žmonių būdo
bruožais, bet ir tautosaka: pasakomis, sakmėmis, dainomis, padavimais, mįslėmis,
patarlėmis. Žodinė kūryba iš praeities į dabartį neša krašto žmonių kultūrinę,
istorinę ir dvasinę atmintį. Besiderindama prie dabarties aktualijų ji mainosi, kinta,
yra prarandama kartu su dalele to krašto savasties arba vėl atgimsta.
Kas dar gyva Kamajÿ gyventojų atmintyje? Ką šio krašto žmonės prisimena,
kas jiems svarbu? Kuo jie tiki, o kas po truputį grimzta užmarštin? Atsakymų į
šiuos klausimus 2006 metų vasarą Kamajuosê ieškojo Vytauto Didžiojo universiteto
etnologijos specialybės studentės.
Stengtasi užrašyti visą prisimintą tautosaką, tačiau pirmiausia ieškota tokių
kūrinių, kurie anksčiau užrašyti tiktai rytų aukštaičiuose arba tik Kamajų apylinkėse. Pateikėjai klausinėti apie įvairius susidūrimus su gyvūnais – vilkais ir
gyvatėmis, apie artimiausių ežerų atsiradimą, pačių Kamajų pavadinimo kilmę.
Aiškintasi, ar žmonės dar prisimena sutartinių giedojimą, ar dar nepamiršo kunigo
ir poeto Antano Strazdo.
Kamajuose ir jų apylinkėse (Žiurkeliškio viensėdyje, Kari¿nų, Čižÿ ir Vaštakÿ
kaimuose) buvo aplankyta apie keturiasdešimt vyresnio amžiaus žmonių. Nors jie
visi buvo malonūs ir geranoriški (ne vienas stengėsi patarti, kas galėtų papasakoti
ar padainuoti, net pas galimą pateikėją palydėdavo), keturiolika žmonių teigė, jog
nei dainų, nei pasakų, nei kitų senovės kūrinių neprisimena. Pastangos ką nors
priminti klausinėjant taip pat buvo bergždžios. Medžiagos rinkėjoms nuolat buvo
patariama kreiptis į vyresnio amžiaus mokytojus.
Dalis pateikėjų prisiminė vos vieną kitą kūrinį. Beveik kiekvienas jų galėjo
šį tą papasakoti apie Strazdelį, maloniai jį prisiminė iš savo tėvų pasakojimų.
Sakmių ir pasakojimų apie susitikimus su nepaprastais gyvūnais, padavimų apie
ežerų atsiradimą užrašyti nepavyko. Vos vienas kamajietis prisiminė, kad seniau
buvo giedamos tutytės (taip jis įvardijo sutartines).
Daugiau kūrinių užrašyta iš 7 asmenų. Gražiai papasakotos Stanislavos
Bagaslauskienės sakmės apie pasivaidenusius mirusiuosius. Tokios sakmės dar
prisimenamos ir kituose Lietuvos regionuose. Pasakas gražiai sekė ir keletą sakmių
papasakojo iš Laukagaliÿ kaimo kilusi Kamajuose gyvenanti Antanina Baltuškienė
(gim. 1928 m). Keletą padavimų apie įvairias Kamajų krašto vietoves papasakojo
Antanas Bučius (gim. 1928 m.). Tačiau apskritai ekspedicijoje užrašytos pasakos ir
sakmės jau gana fragmentiškos. Geriausiai atmintyje išlikusios vaikams dažniausiai
sektos pasakos Apie vištytę ir gaidelį, Katinėlis, gaidelis ir lapė. Gali būti, kad kai
kuriuos šių pasakų variantus pateikėjai atgaivino atmintyje, pasitelkę pasakų knygas.
Gana daug kūrinių pasekė, padainavo ir net šokti pamokė Venslova Šutienė (gim. 1925 m.), gyvenanti Žiurkeliškio viensėdyje. Iš jos ir kitų jau minėtų pateikėjų bei Konstancijos Bučienės (gim. 1929 m.), Onos Smalstienės (gim.
1929 m.) ir Reginos Trečiokienės (gim. 1929 m.) užrašyta gana nemažai dainų.
Tačiau senosios dainos fragmentiškos, neprisimintos iki galo. Tai rodo, kad jos
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jau nuolat nebedainuojamos. Geriau prisimenamos, labiau mėgstamos naujoviškesnės, autorinės dainos, romansai. Keletas pateikėjų prisiminė vakaronių metu
eitus ratelius, šokius, papasakojo, kaip jie šokami. Geriausiai atsimenamas ratelis
Pasėjau žilvitį tėvelio sodely.
Paaiškėjo, kad ne viena kamajietė saugo giminaitės ar draugės padovanotą bei pačios iš savo atminties užrašytų dainų, atminimų ir kitokios tautosakos
sąsiuvinį. Antai Stanislava Bagaslauskienė (gim. 1931 m.) ne tik užsirašinėjo dainas, sapnų aiškinimus, atminimus, bet rinko ir jai patikusias patarles, trumpus
šmaikščius posakius, atminimus. Anastazija Šeškienė parodė du didžiulius storus
aplankus, pilnutėlius įvairiausios etnologinės ir religinės informacijos. Čia esama
ir iškarpų iš spaudos, ir jos pačios perrašyto ar sukurto teksto. Pastangos fiksuoti
raštu tautosaką ir įvairius įvykius liudija, kad žmonės suvokia kūrinių bei įvairios
informacijos vertę ir pastebi tradicijos silpnėjimą. Jie griebiasi rašto, nes saugojimu
atmintyje ir perdavimu iš lūpų į lūpas jau nebepasitiki.
Vyresni kamajiečiai noriai gaivina ir skleidžia tautosakos paveldą: jie susibūrė į ansamblį Bočiai ir šokių ratelį Bočiukai. Dainininkai ir šokėjai pasirodo ne
tik Kamajuose; jie buvo pakviesti į Sv¸dasus, Debeikiùs, Užpaliùs, vyko į Rõkiškį.
Deja, dalies kūrinių (ypač šokių) jau mokomasi iš knygose paskelbtų aprašymų.
Ekspedicijos metu buvo užrašyti 225 tautosakos kūriniai. Tai 69 dainos,
50 įvairių pasakojimų, 4 padavimai, 21 mįslė, 32 patarlės, 16 sakmių, 12 pasakų,
10 anekdotų, 13 eilėraščių, 5 liaudies medicinos patarimai, 10 papročių, 6 rateliai,
3 žaidimai, 1 šokis, 2 erzinimai, 1 giesmė. Visi šie kūriniai iššifruoti ir perkelti į
elektronines laikmenas. Jie saugomi Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų
ir etnologijos katedros rankraštyne ir bus naudojami tyrinėjant folkloro tradicijos
būklę bei jos raidos tendencijas.
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Dainos, giesmės, pasakos ir gyvenimai
2005 m. ekspedicijos medžiaga
Parengė Vilma Čiplytė

„Vietos lygios, nemiškingos, tik čia yra du maži ežerai, kurie suteikia apylinkei gyvumo,
nes vasarą juose žmonės maudosi, važinėja laiveliais. Dauguma žmonių gyvena pasiturinčiai.
Laiukraščių galima užtikti beveik kiekvienuos namuos, rašyti taip pat retas kuris nemoka.“
Tai pastebėjo B. Sirvydis, Rõkiškio valstybinės gimnazijos mokinys, 1938 m.
užrašinėdamas dainas Kamajÿ apylinkėse.1 Praėjo septyniasdešimt metų.* Liko
tos pačios lygumos, tik žmonės daug ko spėjo išmokti per tą laiką. Aplankius
Kamajų apylinkių žmones, galima pastebėti, kaip keičiasi bendravimo, dainavimo,
giedojimo tradicijos. Dauguma pateikėjų pasakojo apie tai, koks svarbus buvo
bendruomenei buvimas kartu. Jų jaunystės metais tėvai su vaikais švęsdavo, dalyvaudavo renginiuose kartu. Skundėsi, kad jei dabar vyresnis žmogus nueitų į
jaunimo renginį, būtų išjuoktas.
Pokario įvykiai keitė žmonių likimus, mynė naujus pėdsakus to meto jaunų žmonių atmintyse. Todėl dauguma pateikėjų jau dainuoja kitokias dainas,
sukurtas šiuo laikotarpiu. Jos palaikė tuometinio jaunimo tautinę dvasią ir padėjo
išgyventi šį sunkų laikotarpį. Kelias senas lietuvių liaudies dainas padainavo tik
viena pateikėja, kilusi iš Vandžiógalos – Ona Nakienė (Girdauskaitė). Eidama
devyniasdešimtuosius metus ji skundėsi, kad mokėjo daug dainų, tačiau dabar
jau pamiršo ir nebedainuoja.
Nepamirštos liko senosios katalikiškos giesmės. Nors senąsias giesmių knygas
(kantičkas) jau pakeitė nauji giesmynėliai, dauguma senųjų giesmių melodijų išliko.
Pakeisti yra tik senieji tekstai. Šitos giesmės giedamos laidotuvių metu. Dar gyva
tradicija su senomis giesmėmis palydėti savo kaimynus. Prie vyresnių, patyrusių
giedotojų Kamajuosê ir Salosê prisideda ir jaunesni giedotojai, bet giedojimo tradicijos jau pasikeitusios. Vietoj gyvavusios Rožinio giedojimo tradicijos vis dažniau
giedamos giesmės. Trumpėja ir giedojimų laikas. O Mikni¿nų kaime jau nebeliko
nė vieno vietinio giedotojo. Giesmininkus jie samdo dažniausiai iš Rokiškio.
* * *
Pasakojo seserys Vaičiulytės – Ona Dalia Kaupienė, gim. 1936 m., ir Elena,
gim. 1938 m., abi abi gim. Kamajų vls., Nemani¿nų k., gyv. Kamajuosê:
„Jaunyste ir vaikyste labai kukli buva. Nebuva net radija. Gaveikiuos kai nuvejau, įsigyjam
radijų. Dabar jau, kaip mama mirus, man labai gaila, kad daug ka nepaklausiau, daug
ka nesužinojau. Mama Albina Vaičiulienė (Dasytė) (gim. 1910 m.) labai dainuodava.
Iš pat vaikystes prisimenu. Dainuodava ana visų laikų. Valgyt dara – dainuoja, duonų
kepa – dainuoja namie.
Ana našlaiti auga. Mama jas mire, 1 LTR 1624, p. 19.
neturėja gal keturių metų. Kai tas pirmas * Tekstas parašytas 2008 m. Sk. redaktoriaus pastaba.
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Gal panašioj pirkelėj gyveno ir Vaičiulių kaimynai?... Gyvenamas namas Vaineikių k.
K. Markelio nuotr. ~ 1956 m. LTRFt 5681

karas buva, jas tevelį iššauke į karą, ir kare žuvo. Buvo vaikų prieglaudoj Rokiškio dvare.
Leisdava sodan obalių pasirinkt, tai matė, kaip grafaitės ant baltų žirgų jodinėja. Gyvena
pas ūkininkus, piemenava. Kamajuos pieninej dirba. Tadu jau geriau buva. Vargai viska
išmokina.
Mama sunkiai ją (Oną Dalią) gimde. Kaip jau gime, pasake, kad mergyte, bet
uždusus, neroda jokias gyvybes. Tai pribuvėja pakėle, per užpakaliukų sušėre, surėke.
Pribuvėja sake, bus dainininke.
Liko mama viena našlė su mažom mergaitem. Vyras žuvo miške. Tie ruskiai tik
eidavo, kratydavo. Nebuvo mamytei kadu lopšines dainuot.
Vaikai vieni pas kitus eidava. Pas kaimynus nubėgi, pas mum atbėgdava. Grįžti
iš mokyklas, pabūni, padūksti. Iš makyklas parėjįs valgyt užsinori. Tai išneša duonas. Aš
tai dar užtepdavau sušalusių taukų su spirgučiais. Tai būdavo skanu, kai įsinori valgyt!
Senukai du gyveno mūsų kaimynystėj. Takioj mažoj gryčiutėj, Ir kaip kaimymystėj, tai užbėgam, būdava. Man labai patikdava jų namelis: vienas kambarys ir mažyte
virtuvyte. Ir asla, grindų tai nebuva. Labai švariai iššluota ir baltu smėliuku pabarstyta.
Kaip man gražu būdava. Ir lova labai gražiai paklota. Pagalvės trys sukrautos viena ant
kitos, tokios išpūstas. A viršuj dar mažyte uždėta.
Pas juos duona rupi būdava. Tai man patikdava, kad rupi duona. Namie malta.
Mūsų jau būdavo malūne. Malūne malta smulkesnė. A jie tas girnytes turėja, nedaug
žemes turėja, neturėja jie tan malūnan vežt.. Tai toks augimas buva mūsų laikais.
Kolūkia laikas, tai, būdavo, susėda pailsėt, tai dainuodavo tadu jau daugaly.
Įvairias dainuodavom. Kokias užeina ant minties, a dėl’ rugių – tai ne jau. Nebuvo iš
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kur paimt tų dainų. Mama tai dainavo tokias visokias paprastas. Buvo vargo pelytė, tai
dainuodavo tokias apie vargą. „Oi, varge, varge, vargeli mano, kada aš išvargsiu jauna“
ar „Prie sraunios upės tekančios mergaitė sėd viena, iš jos akelių ašaros į upę nuteka.“
Būdava, jaunimas vis pulkais dainuoja, dainuoja visais kraštais. Kai gegužines
pamaldas du kaimai suveina, pa pamaldų šoka. Kai nuveinam į vakarušką, tai tuoj susirenka pulkelis tokių dainingų merginų ir vaikinų. Tuoj dainos skamba. Būdavo ir tokių
merginų, kurios nemoka dainuot, kurioms dainos neįdomu.
Dainų „Trypė juodbėrėlis prie rūtų darželio“ pokario metais pradėja dainuot’. Tuo
laiku jaunimas ir sukūre. Buva toks gyvenimas, pagal to laiko tragedijas sukūrė ir tą
dainą. Kai visos trys dainuodavam „Ešelonų broliai, ešelonų sesės“, tai visi girdava, kad
gražiai dainuojam.
Tai dainavam tai daug. Senų dainų mokam, bet mes jų nedainuodavam. Mamos
nedainavo. Mokyklaj mokina tarybinių dainų apie Stalinų, buva ir gražių dainų. Taks
laikas buva. Sedi klasėj, mašinas suūžia ir drebam...
Suveinam kartu su tevais. Naujų metų laukt aidavam kartu su tevais. Sutaiso balių
salėj tevai, mokytojai. Visi kartu, tevai ir jau tu su kokiu draugu. Nebūdavo pakampių
ir tokio slaptumo. Visi kartu būdavo ir tilpdavo, visi smagiai dainuodavom, šokdavo. Ir
kunigas kartu būdavo. Buvo toks Duokiškio kunigas Lionginas Neniškis, sakydavo: „Šokit, šokit, ir aš pašokinsiu“. Tai išveda mergaitę, tokių savesnį, kur su šeima bendrauja,
tevais. Tik fokstroto negalia šokt kunigui, a teip galima bile kokį šokį. Per didžiąsias
šventes visi būdavo kartu – ir senieji, ir jaunieji. Dabar nėra to.
Prieš kiekvieną valgį susėdį prie stala, visa šeima turi persižegnoti prieš valgį ir
po valgio. O jeigu nukrinta duonos gabaliukas, vaikai paima, pabučiuoja ir padeda ant
stala, nes duona šventa. Taip buva mokinama visose tikinčiųjų šeimose. Vakaras priėja –
tai vakarine malda.
Jaunystej teka iš kantičkų gedoti. Per laidotuves dabar jau dažniau gieda giesmes.
Nors teip jau garbingiau yra Rožančius. Giesmes „Jėzau alpdamas“, „Diena rūsti“, „Dieve
Tėve“ anksčiau giedodava ant kapų, dabar jau ant kapų negieda, tai atgiedam paskutinį
vakarą. Visada gieda tris valandas, ne mažiau.
Per gedulingus pietus pagiedam kakių giesmikį. Dabar žmones skuba, pavalga,
važiuoja, aina namo.
Anksčiau giesmes visai nesiskyre, tas pačias giesmes giedoja per laidotuves ir per
metines. Dabar jau skiriasi. Yra metinių giesmes specialiai tėvui arba motinai. Giedoti
pradedam nuo „Viešpaties angelas“. Paskui gieda „Trumpas mūsų amžius“. O anksčiau
giedodavo, ir vyrų būdava, net lempas gesdava!
Duokiškin iš Kamajų važiuojant, miškas kai prasideda, už Nemaniūnų Gaveikių
kapeliai, ten Patiltė. Ten kaip ir Gaveikių kaimas. Ten yra toksai kaip ir upelis, ir tiltukas miške. Menkas taks tiltukas. Juokdaria tiltu vadindava, nes kažkaip vaidindavas.
Kaip važiuoji, pa tuo tiltu kažkas juokias.
Na ir į Nemaniūnus ainant miškelis taksai yr. Kryžius ant pušies senai būdava.
Sakydava, kad tenai vaidenas. Aina žmogus baltais rūbais apsirėdęs, labai ilgom rankam,
ir rankas žeme tempias. Tai kaip mes bijodavam makyklan ait per tų miškelį! Tai bėgom
per tą miškelį kiek tik aina. Ta kryžiaus dabar nėra.“
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Pasakojo Ona Nakienė (Girdauskaitė), gim. 1914 m. Vandžiógaloje, Kėdãi
nių aps., gyv. Kamajuose:
„Buvau vyriausia pas tėvą. Mama anksti mirė septintu gimdymu, buvo kraujoplūdis. Seniau buvo vaikučių, kiek Dievulis davė, tiek perėjo. Dabar jau visai kas kita.
Mama dainavo. Kaime buvo visokių dainų ir gražių dainų. Apie vestuves buvo
visko. Seniau buvo piršliai. Kad yra panų kur, reik žmonos, atsiranda piršlys papijokas.
Atvažiuoja, reik vaišyt. Būna, kad pasidaboja. Jei yra kelios seserys, tai tas jaunes pakavoja, o kad vyresnę iškišti reikia. Tokia mada buvo kaime. Ir tų seserų būdavo po dvi,
po tris. Retai kur būdavo vienas sūnus. Tai, sako, oi, valakas žemės, vienas sūnus ir da
mergų bent trys, išpasogyk jas. Na buvo visai kita kalba, kitas gyvenimas, va kitos dainos.
Piršlys atvažiuoja su tuo jaunikiu, reik pavaišinti. Būna, kad pasdaboja, kad aina.
Jei nėr patraukimo, tai prabočykit, dar nemysliju, dar palauksiu, važiuokit iš kur atvažiavę.
Tik reikia padabot, kad žmogus iš pašaknų savo vietoj. O piršliui reik vestuvių, reikia
arielkos gert kelias dienas. Jeigu piršlys supiršo, tai vestuvėse bus didelėj pagarboj, o kai
vestuvės baigiasi, piršlį karia, čiudus, kam jisai supiršo. Buvo madų, juoko buvo daug.
Matai, viskas buvo su Dievu surišta. Dainavo „Graži pakalbėti, pažiūrėti, tik
Dievas žino, koks natūras“. Jeigu sunkus natūras [būdas, charakteris], gyvent reikia.
Skyrybų nėr. Ir turėjo vargt. Nuo natūro viskas priklauso.
Sakydavo, marti – tai tik karti, anyta – velnio pramanyta. Kožnoj gryčioj anyta
svetima buvo, gyvent reikėjo ir mama vadint reikėjo.
Seniau audė kiekviena moteris. Par žiemą verpė verpė. Jei žibalo įpila į tą lempikę,
žiba vilko akis, ir verpia. Sako: „Skubykit verpt, jau Kazimieras arti, pavasaris, atskris
vieversys ir jums į kuodelį prišiks.“ Skubėkit verpt – aust reikia.
Tada reikia tuos verpalus tvarkyt. Buvo toks instrumentas įtaisyti tuos verpalus į
stakles. Nuo Kazimiero pradeda aust. Vargas buvo neišpasakytas. Viską namuose dirbo,
neduok Dieve, vargo ir gyveno. Kurgi dėsies, fabrikų nebuvo. Reikėjo tą naminį rūbą
pasisiūt. Žmonės vargo, verpė audė tą naminį rūbą, ir, kol išnešiojo, jis šiurkštus buvo.
Pasninkas kaip jau ateina. Per Užgavėnes valgė, valgė, ką te turėjo. O kas liko,
sudėjo į puodynę, užpylė taukais ir pastatė iki Velykų. Nepaliesi, nieks nevalgys.
Sėmenų buvo, aliejų padarydavo, silkę kokią nupirkdavo, burokų išvirdavo, barščių
tokių, bulbių. Sakydavo, par Velykas kai nuveini į bažnyčią, tie žmonės tokie sukūdę,
išbalę, išsipasnikavę šešias savaites. Tokia mada – visi pasnikavo, o da viską sukūlė,
sumaišė.
Par Užgavėnes reikia valgyti dvylika kartų per dieną. Tai dvylika tų blynų kept
visokių. Kai kada supyksta tarpusavyje, sako: „Te pas jį tvarka, kaip šiknoj par Užgavėnes.“ Pririjo pririjo visokių valgių, tai jau paskui vis tiek pilvas pagenda. Tvarkos nėra.
Paskui šešias savaites su pasniku, tai išbąla, sukūsta. Vaikams mažiems tai su pienu
duodavo. Sūrius a sviestą į puodynę, į puodynę – Velykom, vasarai. Tokia mada buvo, ir
visi pasninkaudavo. Duoną kepdavo, bulbų išvirdavo, su aliejum sriubą užpildavo. Buvo
vargo, užtai, kad reikėjo viską iš tos žemės paimti. Vaikus augyt ir dar tėvą su močia,
jeigu randi, prižiūrėti, o jei dar yra sesuo kokia, ir reikia jai dalį duot. Reik labai spaust.
Visko pirkt nebuvo iš ko, Visko pirk, nebuvo iš ko tas pinigas [paimt]. Tą kiaušinį, kad
surenka, parduoda žydams. Viską reik parduot i šeip, i teip. Visko reikia, viskam reikai
išgadyt. Buvo labai sunku. Labai mažai pirkdavo.
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Čia daina „Ant aukšto kalno, prie
senos pilies“ nuo senų laikų, iš gilios
senovės čia sudėta, kai caras gaudydavo
lietuvius. Na, rekrutai, kad pagavo 21 metų
jauną vyrą, tai pastato į kariuomenę 25 metams tolumoj Rusijos. Reik penkis metus
saugotis, jei caro žandarai nepagaus, tai
tada liksi Lietuvoj. Visokių laikų praleido
Lietuva. Kareiviai, būdami toli, dainuodavo.
Kai kada dainos užkliūva už atminties, o kai kada užsimiršta. Nedainuoji,
tie laikai jau senai praėjo, tai užsimiršta
ir dainos, ir viskas. Aš daug mokėjau, ale
kad užsimiršta. Tų dainų visokių buvo.
Pasakojo Uršulė Bernotaitienė
(Bačiulytė), gim. 1946 m., gyv. Mik
niūnų k.:
Prisėdus ant tokio prieklėčio smagu sekti

Nebuva nei restarana, tiktai krautuvėla, vaikams pasaką. Klėtelė Vaineikių k. ~ 1956 m.
tai niekas ir negėre. Seniau nebuva madas, K. Markelio nuotr. LTRFt 5683
kaip dabar. Muzikų sumdydava vyrai ir
bernai. Armonikų, bubinų kakį. Grodava Kepalai gi gražiai dujenai polkų, valsų, suktinį.
Lapšinį kakių makėdavau, kol neažmiršau. Nebeatamenu, nebe man tas galvon.
Dainuot seniau suveidavam. Va čia ateidava, matai mūsų či būdava sesa mana, broliai
keturi, kaimynkas vėl ty vyrai. Padainuodavam, pasistumdydavam, visa būdava. Kadu
pasakų kakių:
Pasakysiu pasakų, vilkas paspringa ašaku, aukštu kaip šaukštu, ilgu
kaip smilgu. In tas smilgas pasistojau, pamačiau trebełį. Bėgt. Bėgu,
bėgu, bėgu. Pribegau, žiūriu – blynais dingta, kumščiais paramstuota,
medum nudažyta, dešra ažrakinta. Aš tų medų lyžt, man par barzdų tykšt. Aš tų dešrų grimst, skurelas brinkšt – ir atsidare. Ineinu
in vidų, žiūriu – boba verda kukulius. Paprašiau kukulių. Man su
sumčiu ana tėkšt, aš iš tas baimes bėgt. Bėgu, bėgu, bėgu, bėgu.
Pribegau, žiūriu – sava gryčia. Ineinu gryčian, kiaulis paskerstas,
peilis dešron inkištas. Aš tų peilį trukt, kiaulis čiupt ir nubėga...

Vaikai išsižiojį klausydava.
Velnia akmuo. Aš tai nemačiau, kiti tai sake, kad pėdas yra. Saka, velnias neše
ir pametė tų akmenį. Rokiškia bažnyčių narėja sudaužyt. Apie Juodonių kalnų sakydava,
kai buva karas vakečių. Buva daug sušaudytų kareivių. Teip ir piliakalnis atlika. Kai
užėja, pre rusų ty buva uždrausta, šokt jau negalima. Iškasinėja, kų ty rada ar nerada,
nežinau. Paskum nebedave kasinėt.
Kaimi buva 40 vienkemių, belika keturi. Nebėr kaimi jau giedotajų, sumda jau
giedotojus iš Rokiškia.
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Pasakojo Danguolė Jakubonienė (Neniškytė), gim. 1942 m. Salosê, gyv. ten pat:
Mana tėtes buva trys broliai, ir visi labai balsingi. Tai, būdava, saka, kai uždainuoja
visi trys, tai net lėmpas gęsta. Na pat mažumės pradėjau ait makyklan, ir dainavau, ir
vaidindavau. Paskui pradėjau ait giedoti. Giedoti pradėjau na kakių pinkiolikas metų. Ir
mišiom, ir laidotuvės aidavam giedot. Mama – Matukaite Anele. Ne teip dainava, kaip tėte.
Esam šeši vaikai: keturi broliai ir dvi seserys. O kaip suvažiuojam mes visi, oi,
mėgstam dainuoti. Net skamba visa gyvenvete. Dainuodavam visi kartu, tėvai abu dainuoja,
ir mes, vaikai. Gal kai pradėjam šnekėt, pradėjam ir dainuot. Užtai, kad mes visi įpratį,
tai visa šeima ir dainuojam. Mama nemokėjo groti. Visi broliai ir seserys moka groti.
Mes gyvenam sunkiai. Buva, kad neturėjam ka valgyti. Atpjauna riekutį duonas
ir obuolys. Tai būdava visas dienas maistas. Bet tai vis tiek visi užaugam sveiki. Ir mes
visi takie stiprūs, nesergam.
Laidotuvėse turim takius giesmynėlius. Teka ir iš kantičkų giedot. Takia buva
Dovainiene, duodava kamandų ir mes klausydavam, pasakydava, kakių giesmį giedot.
Panašiai apie 1978 m. atsirado nauji giesmynėliai ir nustojo giedoti iš kantičkų. Tuose
giesmynėliuos yra ir naujų giesmių, yra ir tų pačių. Kitas na senai, na senai, na senai,
a kitas jau naujesnes.
Dainuodavam, jei kaks balius ar gimtadienis. Mes labai dainuodavam, kai aidavam
šokiuos. Dabar tai nebedainuoja niekas, žinai, galvotų, kad girtas aina. Da mana laikais
tai mes labai dainavam. Būdava, šokiuos ainam – dainuojam, iš šokių – dainuojam.
Ir pačiuos šokiuos dainuodavam. Kažkaip buva priimta. Būdava gi gegužines. A dabar
jaunimui nėra kas veikt.
Seniau buva mada Rožinį giedot. Anksčiau jeigu Rožančiaus negieda – tai skaitas
ne laidotuves. A dabar užėjo kita mada, nebegieda Rožančiaus. Dabar gieda giesmes:
„Trumpas mūsų amžius“, „Norim ar nenorim, mirsime kiekvienas“, „Sielai vis neaišku
būna“ ir kt.
Per metines giedi „Viešpaties angelas“, paskui bet kakių. Jei moteris – tai giedam
„Pailsėk, geroji mana mama“. Labai graži giesme, kaip pradedam gedot, tai žmones
pradeda verkt.
Dabar labai mada keturnedėlių, kai praeina menuo ir būna užpirktos Mišios. Pagiedi prie stala ir, jei praša, pagiedi bažnyčiaj ir in kapinių.
Tas pačias giesmes gieda ir per metines, ir per laidotuves. Giesmes parenka, seniau
Dovainiene, dabar tai Julius Neniškis parenka.
Nieka nebijojau, ir bažnyčian ejau, ir vaikus prie Pirmos Komunijas prileidau.
Vaikus makyklaj bardava. Aš nuejau, sakau – vaikai nekalti. Gyvenimi niekada nieka
nebijojau. Nei vaiduoklių, nei numirėlių. Dariau, kaip man patinka.
Dirbau fermas vedėja. Sunkai dirbau. Padedu ir dabar ruošt vakarones, ir pati
visur dalyvauju. Daug smagiau. A jei tik sedėt ir laukt, kadu numirsi, tai baisu. Raikia
judėt. Jei būna vakarone, tai ainam palei gryčias, kviečiame, kad ateikit. Na jei nuvėjai,
pakvietei – tai aina.
Kolūkia būdava pabaigtuves, oi būdava smagu. Ir rugiapjūtes pabaigtuves, ir visa
derliaus pabaigtuves. Labai smagiai švęsdavam. Ir muzika būdava. Su vokaliniu ansambliu važinėjam pa apžiūras. Visų laikų prizus gaudavam. Kurpavičius vadovas buva. Ir
vyrų dainuodava.
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Kai buvau jaunesne, tai buva klebonas Morkvėnas. Tai dainuodavam ir šokdavam
klebonijaj visa. Buva labai dabartinis klebonas, labai gerai su jaunimu suveidava. Buvo
labai geras žmogus.
Apie 1960 metus žmonės pradėjo vis mažiau dainuoti. Seniau tevai eidava. Gegužines būdava ar šokiai kakie, ateina tevai ir žiūri. Ne tik mana, bet ir kitų. Daugelio
būdava suveina. A dabar nuveitum, tai sakytų, bobai trūksta gal galvoj.
Yra tokia legenda, kad čia gane jaučius ir užėja baisiai didelis debesis, nu ir
reikėja atspėt ja vardas. Ponų gal jautis ganes. Jautis nuskenda, ir atlika Dviragis. Čia
išvažiavimas vienas per žemį, bet iš abejų pusių ežeras, a iš kitos puses ti per tiltų tiktai.
Salos pačioj saloj. Kai apsiraugia visas dangus, tai tadu ir pas mum palyja. Jei takiais
debesėliais – tai nieka lietaus nebus. Teip kalba, kad ežeras nutraukia.
Seniau, būdavo, laukan išeini vakari – dainuoja, groja. Seniau žmones labai
bendraudava visi tarpusavyje. Kermošiuos kaip būna, bažnyčian privažiuoja su arkliais,
mašinų nebuva. Seniau kinus rodydava, tai suveidava daug. Vis mažėja mažėja... Keičias
laikai, keičias viskas. Gal teip privede gyvenimas. Tikriausiai...“
Pasakojo Julius Neniškis, gim. 1935 m. Rimšioniÿ k., gyv. Grevíškiuose:
„Netoli čia, geras kilometras, mana tėviške – Rimšionių kaimas. Dabar bėra du gyventajai, buva trisdešimt penki kemai, kai buva kaimas. Trys mes esam čia atsikėlį iš ta
kaima. A kiti visi jau išmirį. Jaunimas kolūky išvažinėja pa miestus, kur išeigines yra,
kur dar uždirba kažką.
Jaunystej kiek beišdainuota dainų. Pakaria laikai buva. Kiek vakaruškas būdava,
tai jaunima pilnas kaimas. Išgirdau parą sykių, kad ir naujų, neraikia man jokių natų.
Aš nelabai daug jose ir susigaudau. Na susigaudau, kur pakelt, kur nuleist, kur išlaikyt
šiek tiek. Bet tiktai an ta gi nesimokiau. Mokinaus iš klausos.
Aš užsispyriau – man žeme dirbt, dagi ne kolūkiai buva. Aš mokyklų baigiau
1947 m. Dvylikas metų kiek ašarų išlejau, tevai verte – aik, mokykis, aš ani, man sėt,
pjaut, tenai žemes darbai. A dabar žiūriu, kad aš balsą turėjau, ir klausą turėjau, ir
galvą turėjau. Gal aš būč kažką ir pasiekįs. Bet dabar jau viskas nuplauke ir nebegrįš.
Kai pagalvoji dabar, galima buva.
Anksčiau buva daugiau nei trisdešimt žmanių, choras buva geras. Bet tai vargonininkai keičias.
Per laidotuves ražančių tai giedam, oi kiek pragiedota buva. Ražančius išeina tai
beveik valandų gedat. Pas mus čia Salose vargoninkavęs Kilbauskas sakydava: „Ražančius
tai visa pagrindine malda, a giesmes šitas tai dainuškas sukurtas.“
A teip tai atgiedam giesmes vietaj ražančiaus‚ „Rože Marija, skaisti lelija“, tris
giesmes – ir skaitas ražančius. Lydint mirusįjį nugiedi vienų punktų giesmės „Diena
rūsti, diena ana“, tadu sukalbi poterį až mirusį. Uždedi vel antrų posmų, ir vel šitų
giesmį giedi. Taip gieda: vienų posmų gieda vyrai, tadu kitų moterys. „Viešpaties angelas“,
„Dar viena diena štai baigias“ arba „Labanakt, Jėzau“, ir užsibaigia tas dienas maldas.“

1388

TA U T O S A K A

Šis tas iš archyvinių rankraščių
Parengė Povilas Krikščiūnas
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tautosaka yra bendruomeninė kūryba, jungianti ne tik kaimus, bet ir regionus,
visą tautą, o kai kurių žanrų kūriniams kuriamos net tarptautinės klasifikacijos sistemos.
Tačiau Lietuvos valsčiai – knygų apie vieną konkrečią vietovę serija, tad jas rengiant
dėmesį pirmiausia traukia kūriniai, iš bendro repertuaro išsiskiriantys specifiniais būtent
tų apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio atributais. Jų dažniausiai randame padavimuose
apie konkrečius gamtos objektus, istorijos paminklus, tose vietovėse nutikusius įvykius,
mitologinėse sakmėse ar pasakojimuose, kurių siužetai siejami su gyventojų nuotykiais
prie konkrečių apylinkės objektų. Žvalgantis po Kamaj apylinkėse užrašytą medžiagą
tokių tekstų rasta netikėtai daug. Dėl to šioje publikacijoje nuspręsta apsiriboti tik
jais ir pluoštu mažųjų formų tautosakos. Įdomesni dainų, kurių dauguma užrašyta be
melodijų, ir kitų žanrų kūrinių bruožai aptariami atskirame analitiniame straipsnyje.
Rengiant publikaciją tarsi savaime susiformavo trys jos dalys: tautosaka, Kazimiero Markelio užrašyta Vainekių kaime1, keletas tekstų, fiksuotų pavienių rinkėjų
ar ekspedicijų dalyvių įvairiose gyvenvietėse, ir pluoštas Jono Ožalo nugirstų mįslių.
K. Markelio rinktos tautosakos jau yra skelbta – to prieš keletą metų ėmėsi Rõkiškio
krašto muziejaus darbuotojos.2 Tikimės, kad toji knygelė pasklido daugiausia Rokiškio
rajone ir bibliografine retenybe dar netapo, todėl tęsiant pradėtą darbą joje paskelbtų
tekstų sąmoningai nebedėta nė vieno.
Grupuojant padavimus, sakmes, anekdotus ir pasakojimus vadovautasi prof. Bronislavos Kerbelytės sukurta struktūrine-semantine lietuvių pasakojamosios tautosakos
klasifikavimo sistema, realizuota sudarant Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogą
(LPTK). Tų pačių žanrų kūriniai publikacijoje rikiuoti pagal juose esančius elementarius
siužetus, kuriuos nustatant vadovautasi spausdintais šio katalogo tomais.3 Kadangi teksto
priklausomybė konkrečiam žanriniam skyriui įvardijama publikacijos paantraštėse, po
metrikų nurodomi tik katalogo poskyrio, skirsnio pavadinimai ir tipo numeris, pvz.,
Padavimai apie gamtos paminklus, Ež 1.1.1.17. Po anekdotų nurodomas tipo, versijos
ir konkretaus anekdoto numeris (An 1.1.1.27 – 2 – 10).
Pasak B. Kerbelytės, daugelis folklorinių pasakojimų yra nesiužetiniai, bet juose
esama svarbios informacijos apie praeities gyvenimo būdą ir įvykius. Tokių pasakojimų
semantiškai interpretuoti neįmanoma,
todėl kataloge ir nesiužetiniai, ir siuže- 1 LTR 2989 ir 3838. Apie šiuos rinkinius plačiau žr. šio
skyriaus straipsnį „Iš kamajiškių tautosakos rinkimo
tiniai tekstai grupuoti tematiškai. Dėl to
istorijos“. LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas.
keletas šioje knygoje skelbiamų pasakoToliau santrumpa neaiškinama.
jimų apibūdinami nurodant pasakojimų 2 Auksinia abalia jieškajimas. Vaineikių kaimo tautosaka, užrašyta Kazimiero Markelio 1924–1947 m., sud.
teminio poskyrio, tipų grupės ir tipo nuM. Mieliauskienė, Rokiškis, 2013.
merius, atskirtus taškais – taip, kaip yra 3 Ke r b e l y t ė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos
rekomendavusi pati katalogo kūrėja (pvz.,
katalogas: Etiologinės sakmės. Mitologinės sakmės. Padavimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3; Kerbelytė B.
Psk 5.7.1.).4 Susidomėjusiems konkreLietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas: Pasakočiais siužetais tokie duomenys leis katajimai. Anekdotai. Oracijos, Kaunas, 2009, t. 4.
loge lengvai susirasti giminiškų variantų 4 Kerbelytė B., t. 4, p. 14.
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tekstų archyvuose ir ankstesniuose spausdintuose šaltiniuose, gauti žinių apie tų siužetų
paplitimo ir varijavimo ypatumus bet kuriame Lietuvos regione. Visos publikacijoje
panaudotos anksčiau minėto katalogo santrumpos paaiškintos bendrame santrumpų
sąraše, esančiame šios knygos gale.
Paprasčiau dėstyta mažųjų formų tautosaka. Mįslės surikiuotos abėcėliškai pagal
įminimus, patarlės, priežodžiai ir palyginimai – pagal atraminius žodžius (pirmasis
frazės daiktavardis, jo nesant – veiksmažodis ar dalyvis, būdvardis). Pastebėtina, kad
du numatomo lietuvių patarlių ir priežodžių penkiatomio sąvado tomai jau išleisti5 ir
smalsiam skaitytojui gali praversti taip pat, kaip sakmių ir padavimų katalogas.
Skelbiama medžiaga užrašyta įvairių rinkėjų ne vienu metu, remiantis skirtingomis
metodikomis, nevienodai atspindėta ir tarmiška užrašomų tekstų fonetika. Kai kur jos
net nesistengta išlaikyti. Nesant galimybės patikrinti užrašų tikslumą taisytos tik retkarčiais pasitaikiusios tarmėje neįmanomos formos. K. Markelio mašinėle perrašytuose
tekstuose jų galėjo atsirasti ir nepastebėjus korektūros klaidos ar dėl lotyniškos klaviatūros ypatumų (pvz., keblu pažymėti pailgintus ir po l kietinamus balsius). Nerasdamas
tinkamo simbolio, rinkėjas tenkinosi vieninteliu specifiniu ženklu – raidžių samplaika
ae pažymėjo kietai tariamą ė. Mūsų publikacijoje ji pateikiama vienu žymeniu æ, o prieš
sukietintą balsį atsidūrusi l rašoma ł. Morfologinės formos, sintaksinės konstrukcijos
ir leksika paliktos originalios, tik retesni žodžiai ir svetimžodžiai, laikantis serijoje
nusistovėjusios tradicijos, paaiškinami išnašose puslapio apačioje. Užrašinėtojo duoti
tekstų pavadinimai taip pat palikti originalūs, naujai pavadinti tik neįvardyti tekstai. Jų
pavadinimai įrašyti laužtiniuose skliausteliuose.
***

Tekstai iš Kazimiero Markelio rinkinių
Padavimai
1. Nugarakalnis
Netali Jadanių piliakalnia yra kalnelis, vadinamas Nugarakalniu. Žmanės
saka, kad tas kalnelis atsirada da tais laikais, kai un žemės gyvena milžinai.
Ape šias vietas milžinų nebuvį, bet jie dažnai praeidavį pra šalį. Teip vienu
kart ėjįs milžinas pra Svėdasų smėlynus, ir ja kuntapliai6 pribyrėjį smėlia.
Tes Jadanių piliakalniu milžinui pasdarį nebepatagu ait. Jis atsisėdįs un Jadanių piliakalnia, nusiavįs kuntaplius ir išbėrįs iš jų smėlį, paskui nuvejįs sau.
Taj vietaj, kur jis smėlį išbėrė, teip ir lika kalnelis, kurį vėliau žmanės
pradėja vadint Nugarakalniu. Mat jis į nugarą panašus.
Papasakojo Janė Lapinskienė, gim. 1912 m. Juodoni k., į Vaineikiùs atitekėjo
1932 m. Užrašyta 1947 m. LTR 2989(211). Padavimai apie gamtos objektus,
Mlž 1.1.1.17.
5

2. Padavimas apie Dubę
Seniau čia nebuva nė kakias Dubės. Taj vietaj,
kur dabar ji, tįsaja lyguma. Bet žemė nebuva
kieta – pa velænas plutu telkšaja ežeras.

6

Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1 (A–D), pareng.
K. Gr igas, L. Kudirkienė, G. Radvilas, D. Zaikauskienė, Vilnius, 2000; t. 2 (E–J), pareng. G. Bufienė, K. Gr igas, R. Kašėtienė, L. Kudirkienė,
D. Zaikauskienė, Vilnius, 2008.
Kuntaplis – pusbatis, batas be aulo; medpadis, klumpė.
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Vienu kart Dubėj pasgirda didelis kriakimas. Žmanės pradėja kalbėt, kad
esųs jaj ežeras pradėja nerimaut ir nerimaus tal, kal nesuras vietas išsiliet.
A išsilies tadu, kai kas suminės ja vardų.
Taj vietaj, kur dabar Uosinta ežeras, seniau buva pieva. Tinai žmanės
ganydava galvijus. Tinai kartų ganė galvijus viena mergiatė. Beganunt vienas
jaučias atsiskyrė ir ėja sau. Mergiatė jį subarė, pašaukdama vardu:
– Uosintai, kur tu?
Su tais žadžiais kriakimas Dubėj virta griausmu, ir taj vietaj buvįs ežeras
jėmė lietis pievan, kur mergiatė ganė galvijus. Mat ta ežera varda būta kaip
tik Uosinta.
Ežerui persikėlus naujan vietan, senaja įduba. Na ta ana ir pavadinta
Dubi. A Uosintas taip ir lika Uosintu.
Papasakojo Barbora Markelienė, gim. 1877 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(199).
Padavimai apie gamtos paminklus, Ež 1.1.1.17.

3. [Urvas tarp ežerų]
Terp Bedugnia ir Uosinta pa žemėm yra urvas. Jis aina pa vieškeliu ir apačiu
kalnelia, katras stūksa terp abiejų ežerų.
Kiek seniau žmanės, narėdami ištirt, ar tikrai esama ti urva, pagava
nemažų lydį, až pažiaunių jam pririšė varpelį ir palaidė Uosintan. Pa kuria
laika tas lydys buva pagautas Bedugny.
Papasakojo Jurgis Vilėniškis, 70 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(206). Padavimai
apie gamtos paminklus, Ež 1.3.0.4.

4. Padavimas apie Uosinto ežerą 1
Seni žmanės pasakaja, kad čia, kur dabar Uosintas, preš daugelį metų nebuva nė kakia ežera. Tadu taj vietaj riagsaja slænis, a un kalna, kuris dabar
vadinamas Sėkliumi, buva rūmai. Rūmai priklause kakiam tai panui, a gal
kakiam kariautajui, kara vadui, gal net kunigaikščiui – kas gi ti bežina? Tai
buva dideli rūmai, pastatyti iš vienų ųžalinių rųstų. Rūmuos gyvena pats
savininkas su sava dukterim ir pulkas kariuomenės.
Ta rūmų savininka duktė, sakykim, kad kunigaikštyčia, buva labai graži.
A metų ji turėja kaip tik tiek, kad pradėtų lunkytis piršliai. Garsas ape jas
gražumų sklida labai tali. Be ta, buva žinama, kad ir jas kraičia esama nemaža. Taigi rūmuose piršliai buva gana dažnūs svečiai. Jie važiava iš arti ir iš
tali. Važiava panai, bajarai, grapai, kunigaikščiai. Bet veltui. Kunigaikštyčia
nenarėja nė až viena tekėt. Ji buva sau pasrinkus gyvenima draugų iš tėva
dvariškių – vyrų nelabai turtingų, ale drųsų ir teisingų, kaip ana pati.
Kiek taliau na šitas vietas, a gal ir labai tali, gyvena burtinykas, raganius. Garsas ape kunigaikštyčias gražumų ir turtingumų pasiekė ir jį. Daug
galædamas, jis pagalvaja – kalgi jam nevesti takias gražias ir turtingas žmanas?
„Jei ana neteka až kitų, až kunigaikščių, až bajarų, – jis pagalvaja, – tai da
nereiškia, kad ir až manįs netekės.“
Su takia mislim7 jis atvyka in kunigaikštį ir paprašė, kad laistų až ja sava
dukterį. Kunigaikštis paklausė jį, kas jis da vienas.
– Esu kunigaikštis, – atsakė burtinykas, – a gal da didesnis ir až kunigaikštį. Mana žiniaj žemes yra devynius kart daugiau, kaip tava. Aš turiu
kareivjų devynius kart daugiau kaip tu. Jeigu
7
panarėč, galæč būt ir karalium. Matai!
Mislis (sl.) – mintis.
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Kunigaikštis pakraipė galvų, patraukė pečiais. Jaunikis jam nelabai patika,
bet jis nenarėja pats paradyt jam duris. Pasukįs vienų ūsų, pasukįs kitų jis
pasakė, kaip buva įpratįs sakyt visiem:
– Tai gerai, pažiūrėsma gi, kų duktė pasakys.
Kunigaikštyčia, tėvo šaukiama, grait ataja. Tėvas jai paradė jaunikį ir
nusakė, kaks jis turtingas. Kartu gi ir pats jaunikis pradėja girtis. Kunigaikštyčiai jis gyrės da labjau kaip tėvui, bet jas nesužavėja.
– Netekėsiu až tamstas, – ji tarė. – Savųjį aš jau esu išsirinkus.
Išgirdįs tai, burtinykas ažsidegė. Jį pradėja jimt pyktis, kad kunigaikštyčia
nebaja nei ja turtinguma, nei galinguma, bet pyktį suvaldė ir vėl pamėgina
palinkt kunigaikštyčių sava pusėn geruoju. Jis kalbėja ir kalbėja, a kunigaikštyčia tekėti až ja nė negalvaja.
– Ne, – ji gynės, – ne ir ne.
Matydamas, kad kunigaikštyčias geruoju neperkalbės, burtinykas pradėja
jų gundint, sakyt, kad jei ji neklausys, tai jis sunaikins visų dvarų ir jų pačių,
bet kunigaikštyčia nepabijaja ir gundinima. Ji buva nebaili ir neperkalbama.
Teip nieka neišeinunt, burtinykas pradėja pykti vis labjau ir labjau. In pabaigas, nebesitverdamas pykčiu, suplaja runkam ir riktelæja:
– Jei nenari tekėt až manįs, tai prasmek skradžiai žemį!
Kai tik jis teip pasakė, pradėja drebėt žemė, kalnas susiūbava, prasvėrė, ir
rūmai prasmega žemės su kunigaikščiu, kunigaikštyčiu, kareivjais ir viskuo,
kas juos buva. Burtinykas gi išskrida pra kaminų da pirmjau, preš ažsidarant
virš rūmų žemei. Paskui gi iš žemės išsiveržė unda ir ažlæja visų slænį. Undenia priplūda visas ežeras ir pasėmė net patį kalnų, un katra buva rūmai.
Na ta karta niekas daugiau nebematė nei kunigaikščia, nei kunigaikštyčias, bet seni žmanės šneka, kad jie tebėra gyvi, tebegyvena tam pačiam
kalni pa undeniu. Kai atais laikas, burtai pranyks, ir te rūmai, katruos prarija
žemė, vėl iškils iš ežera.
Kai kadu žvejams šitam ežeri begaudunt žuvis, až kažka užkliūva tinklai.
Kai kadu tinklai praplyšta. Seniau sakydava, kad tinklai ažkliūva až baslių,
likusių na tvaras, buvusias aplink rūmus, kuriuos prarija žemė.
Papasakojo Ignas Šlamas, 60 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(192). Padavimai apie
istorijos paminklus ir įvykius, Ngr 1.1.2.10.

5. Padavimas apie Uosinto ežerą 2
Seniau un Sėkliaus iš tikrųjų buva dvaras. Ir ežera čia nebuva. Ežeras atsirada,
kai dvaras prasmega. A tai atsitika dėl ta, kad kunigaikštyčia ar karaliūnaičia,
kur tam dvari gyvena, nepaklausė sava tėva. Mirdamas tėvas jų prakeikė, ir
ana nuvėja skradžiai žemį su visu dvaru.
Bet ta kunigaikštyčia ar karaliūnaičia bus prakeikta ne amžinai. Seni
žmonės sakydava, jei atsirastų taks vyras, kuris atspėtų karaliūnaičias vardų
ir naktį, mėnesienas pilnaty nuvejįs in ežerų, pašauktų jų tris kartus, tai
dvaras vėl iškiltų iš ežera. Ir karaliūnaičia būtų išgelbėta. Bet vardų atspėt
labai sunku, mat takių vardų dabar nebėr.
Papasakojo Matas Gudas (Ivanauskas), 80 m. Užrašymo data nenurodyta. LTR 2989(193). Padavimai apie istorijos paminklus ir įvykius,
Ngr 1.2.1.11+1.2.1.17.
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6. [Prasmegusi bažnyčia]
Taj vietaj, kur dabar Bedugnis ežeras, seniau buva mestelis ir bažnyčia. Až
nepadarų gyvenimų un mestelia ažeja prakeikimas. Vienu kart apylinkėj
pasgirda baisus šniakštimas. Sušniakštė kartų, tadu kitų ir trečių. Ir mestelis
prasmega. Prasmega ir bažnyčia. Taj vietaj atsirada ežeras – Bedugnis.
Ta laiku, kai prasmega mestelis, netali medžiaja vienas žmagus. Jis girdėja undenia šniakštimų ir matė, kaip mestelis su bažnyčiu grimzta žemės.
Paskui jis papasakaja ape tai venam kunigui. Kunigas jam paaiškina, kad jis,
kai išgirda šniakščiunt, jei būtų bėgįs bažnyčian ir jei būtų suskumbinįs tris
kartus kakia nars varpu, tai mestelis būtų buvįs išgelbėtas. E kai jis teip nepadarė, tai mestelis ir bažnyčia nugarmėja skradžiais žemėn. Bet ta bažnyčia
ir mestelis nebus amžinai pražuvį. Jų kai kadu išgelbės.
Kai kadu ta bažnyčia iškyla žemės paviršiun. Iškyla ji ir pabūna iškilusi
kurį laikų. Saka, kad kas nars ta metu ineitų ir suskambintų tris kartus ta
varpeliu, katra skambinama, kai kunigas išeina mišian, tai prakeikimas na
bažnyčias būtų nuimtas ir ji daugiau nebenugrimztų.
Papasakojo Rapolas Lapinskas, 60 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(205). Padavimai apie istorijos paminklus ir įvykius, Ngr 1.2.1.17.

7. [Rūke pasirodanti kunigaikštytė]
Kai kadu vasaras ir rudenia vakarais un ežera nugula rūkas. Nars minkam
vėjeliui papūtus rūkas pradeda suptis ir sklaidytis pluoštais. Žmanės šneka,
kad takiais vakarais galima pamatyt stavinčias un Sėkliaus mergas šešėlį.
Merga stavjunt, žiūrunt vakarų pusėn ir draikunt palaidus sava plaukus,
tartum juos šukuotų. Paskui pranykstunt rūki. Tai esunt ta karaliūnaičia ar
kunigaikštyčia, kuri labai senai gyvenus un Sėkliaus. Tadu un Sėkliaus buvį
rūmai – dvaras, bet tas dvaras prasmegįs žemės su visais žmanėm. Dabar kai
kadu, miglatais vakarais kunigaikštyčia išeinunt pažiūrėtų, kas daras svieti ir
ar tali da tas laikas, kai dvaras su visa kuo vėl iškils iš undenia.
Papasakojo Ignas Šlamas, 60 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(195). Padavimai apie
istorijos paminklus ir įvykius, Ngr 1.3.0.3.

8. [Neiškelta bažnyčia]
Labai senai Kamajuos ar kur tai kiek taliau gyvena vienas labai pamaldus
kunigas. Vienu kart jam prisisapnava, kad taj vietaj, kur dabar telkša Bedugnis
ežeras, seniau buva bažnyčia, kuri nuveja skradžiais žemį, Dievui nubaudus
žmanes. Sapni jam buva pasakyta, kad jis tų bažnyčių gali iškelti vėl žemės
paviršiun, tik raikia apsvilkt bažnytiniais rūbais, pasimt visa, kas reikalinga
mišiam laikyt, atait un ežera krašta ir melstis. Besimeldžiunt bažnyčia kils
kils ir iškils iš ežera, a ežeras prapuls, ir ja vietaj vėl bus sausa žemė.
Iškart kunigas nenarėja sapnu tikėt, bet lygiai tų pat anas susapnava
untrų ir trečių nakt. Tada jis sapnu jau nebeabejaja. Vienų den jis pasišaukė
zakristijanų, pasakė, kad laikys mišias un ežera krašta ir palepė jam pajimt
visa, kas raikalinga mišias laikunt. Kai zakristijanas surinka visa, kas buva
sakyta, kunigas su ja ataja in Bedugnį, apsvilka bažnytiniais rūbais ir pradėja
laikyti mišias. Belaikunt Bedugny pasgirda ūžimas – paskindus bažnyčia iš
tikra pradėja kilt iš ežera. Mišių inpusėjus ji iškila jau iki pusės. Mišių baigunt bažnyčia buva iškilus jau iki pamatų, a pabaigus iškila ir pamatai. Kai

1393

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

kunigas peržėgnaja žmanes ir pasakė amin, bažnyčia visa stavėja kaip un
delna. Nebuva jas apgadinįs nei laikas, nei unda. Saulæj ji žvilgėja tarytum
tik nutinkavota. Jau džiaugės kunigas, kad sapna paklausė. Džiaugės turėsiųs
naujų bažnyčių ir jau net trynė iš džiaugsma runkas.
Bet staiga bažnyčia sudrebėja, susvyrava ir nugarmėja atgal ežeran. Persigundįs kunigas pradėja dairytis, nesuprasdamas, kas čia atsitika, bet pamatė,
kad zakristijanas gesina žvakes pirštais. Pamatė ir suprata – zakristijanas buva
ažmiršįs pasimt žvakėm gesint gesiklį. Štai dėl ka nepasisekta. Kunigas išbarė
zakristijanų, kad taks žiapla ir parvarė atsinešt gesiklia. Paskui pats patikrina,
ar visa yra, kas raikalinga, ir un rytajaus vėl laikė mišias pabedugny, bet niekas
nebeišėja. Kunigas mišias atlaikė, bet bažnyčia iš ežera nebeiškila. Neiškila
ji ir vėliau, nars kunigas mišias laikė bent keliais atvejais. Buva mat praėjįs
laikas jų išgelbėt. Teip ji ir palika mirkt ežeri galbūt amžinai.
Papasakojo Pranas Markelis, gim. 1899 m. Užrašyta 1926 m. LTR 5989(201).
Padavimai apie istorijos paminklus ir įvykius, Ngr 2.2.2.2.

9. [Šešiažirgė]
Tes Jadanių piliakalniu yra versmė, vadinama Šešiažirge. Kaip žmonės kalba,
seniau ši versmė varda neturėja, bet kadu tai pastaikė pra versmį važiuot
venam panui. Panas važiava karietu, pakinkytu šešiais žirgais. Na piliakalnia
kelias aina bent kiek žemyn. Arkliai ti insibėgėja, a panas nebegalæja jų sulaikyt. Taip arkliai ir suburbėja versmėn su visu karietu ir panu. Ir žirgai, ir
panas versmėj prigėrė. Na tadu žmanės ir pradėja versmį vadint Šešiažirge.
Papasakojo Janė Lapinskienė, gim. 1912 m. Juodonių k., į Vaineikius atitekėjo
1932 m. Užrašyta 1947 m. LTR 2989(212). Padavimai apie istorijos paminklus ir
įvykius, Gvv Teig.

Mitologinės sakmės
10. Ugnies kamuolys
Vienų pavasar Markelis Cipriukas buva nuvažiavįs Degesių melnyčian8. Iš vakara ažėmįs ailių, susmala da preš vidunaktį. Iš Degesių čia negi tal. Pamislija9
Cipriukas, kad kų gi jis čia triūnysis melnyčiaj lig išauštunt. Girdi, važiuosiu.
Teip jis ir išvažiava iš melnyčias da preš vidunaktį. Kelias iš Degesių
žinamas. Palaidįs arklį žingsnia, jis pats ažvirta un vežima ir važiuoja. Be
niekur nieka atvažiava lig Vainaikių kapų. Bevažiuodamas gi pra kapus pamatė, ka na Paliūnės kalnelia paskėlæ ugnės kamalys teip maždaug sulig
galvu diduma. Iškart jis pamislija, kad dega pinigai, bet buva girdėjįs, ka
pinigų ugnis plevenas un vietas. A tas kamalys nesplavena, a ritinėjas tai
venan pusėn, tai kitan. Cipriukui lyg ir pabaisa. Jis suragina arklį, a kamalys
artyn. Prisvija jį kamalys, jau beveik grečium.
Teip tas ugnės kamalys ir atlydėja Cipriukų lig kaima gala. Tes kaimu
kamalys pašakinėja, tartum da susijakė ir pradėja slinkt atgal, tik ne ta pačiu
keliu, a kapų pusėn. Nuredėjįs lig kapų prapuolæ.
Papasakojo Marijona Kopūstienė (Grižinauskienė), atitekėjusi iš Seibùčių k. Užrašyta 1946 m. LTR 2989(313). Vaiduokliai, 1.3.0.1.
8
9

Melnyčia (sl.) – malūnas.
Pamislyti (sl.) – pagalvoti, pamanyti.
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11. Jautis dviem galvom
Prunskūnienė Nastazija, Jakūba mačia, vienu
kart buva nuvejus Maglynan uogautų. Mėlynės
buva tik pradėjusios sirpt. Uogav ana teip asimislijus, tik girdi, kad kas ti netali jas tik trekš
trekš, lyg lūžtų sausi šakaliai. Pasižiūrėja ana,
kas gi ti būtų. Egi išlenda iš krūmelia jaučias su
dviem galvam. Jaučia stabrys vienas, a galvas tai
dvi. Pasižiūrėja jaučias in jų takiam jadam akim,
sumatarava uodegu ir nuveja in Meškaraisčiakų.
Nastazija ažmirša ir uogas.
Žmanės kalbėdava, kad ape Meškaraistį ir
Maglynų vieta ne visai švari.
Papasakojo Marijona Kopūstienė (Grižinauskienė), atitekėjusi iš Seibučių k. Užrašyta 1946 m.
LTR 2989(318). Vaiduokliai, 1.3.0.1.

12. Šokinėjantis vaikas
Šakinėjuntį vaikų matė ir Šlamas Mataušas, tik
ne tes ta akmeniu, bet gali Prūdyma, ti, kur
prasideda Upjai.
Kuria tai metu jis ėja ar tai iš Kustų, ar tai iš Marijona Kopūstienė Vaineikiuose ~ 1956 m.
kitur kur dingįs dungčių. Saka, kad saulæ buva K. Markelio nuotr. LTRFt 1825
jau ažusėdus. Praėjįs Plačiuosius, jis ažusukė
pra galų Prūdyma, kad būtų tesiau. Beaidamas ti ir pamatė kupečiuojunt10
vaikiūkštį, gal kakių keturių ar pinkių metų. Lig vaika buva geras akėjamas
varstas. Bet Šlamas gerai matė, kaip tas pasišakėja ir vėl apsivertė. Teip gal
ben dešimtį kartų. Šlamas pamislija prieisiųs ir pažiūrėsiųs, kas gi ti da vaikas.
Bet beainunt artyn vaikas pranyka, tartum aran išgarava.
Tes Prūdymu seniau ne vienam teka matyt tai šių, tai tų. Vieta buva nelabai
švari. Teip pat vaidindavas ir Upjas, kurie su Prūdymu susiduria. Graičiausia čia
kur nars buva ažukastas nekrikštytas vaikas.
Papasakojo Barbora Markelienė, gim. 1877 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(305).
Vaiduokliai, 1.3.0.3.

13. Vaiko šešėlis
Senieji pasakaja, kad vaidindavas Jakūba Prunskūna klaimi. Vasarų bernai
mėgdava ait klaiman gultų un šiena, bet retai kadu ramjai pagulædava. Tai
kažkas jas až kajų nutraukdava, tai šienu apibarstydava, tai šienų čiužindava
arba vėl kaip pa klaimų baladadavas.
Vienu kart tam klaimi gulæja Jakūba Prunskūna dėdė Mataušas Prunskūnas. Naktis buva šviesi, mėnasiena. Mėna švietė klaiman pra plyšius,
klaimi matės visa aiškiai. Mataušas jau ruošės ažmigt, kai užgirda kų tai
skrebunt. Pakėłįs galvų pasižiūrėja, kas gi ti. A ti vaikas, permatamas taksai
kaip šešėlis, bet vis dėl ta vaikas. Jis išlipė iš šalinės, pastavėja, paskui priėja
pre šiena prėsla ir pradėja šienų čiužint, sakytum ka jieškodamas. Mataušas
buva drųsus vyras.
– A ka tau čia raikia? – jisai šūktelæja.
10

Kupečiuoti – čia rodytis judant, keliantis į viršų.
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Ar ne panašiame
klojime vaidenosi
vaiko šešėlis?
K. Merkelio nuotr.
Vaineikių k.,
~ 1956 m.
LTRFt 5677

Išgirdįs balsų, vaikas stabtelæja tartum insiklausydamas, paskui nuveja
pre tas pačias šalinės, iš katras buva išlipįs, ir prapuolæ. Mataušas pamislija,
kad kakia dūšelæ be vietas vaikšta. Sukalbėja až jų paterius, paskui ažmiga
ir pramegaja ramjai visų naktį.
Papasakojo Rozalija Paunksnienė (Pranskūnaitė), gim. 1875 m. Užrašyta 1927 m.
LTR 2989(310). Vaiduokliai, 1.3.0.3.

14. Velėjimas naktį
Vienu kart Cipra Markelis buva Kamajuos. Mestely jis jų tai sustika ir užtruka
lig saulælaidžia. A iš Kamajų ne arti. Kal ataja jis lig Trumpanių šila, saulæ
ažusėda, a tes Duokiškiu pradėja jau ir timt. Kad būtų graičiau, iš Duokiškia
jis nebėja keliu, bet pasukė pažeri. Beaidamas pra galų ežera jis išgirda, kad
kas velæja. Velæja dviem kultuvėm, kaip materys esti pripratusias.
– Kas čia dabar, – Cipra pamislija, – naktim trunkas?
Ir atsiminė, kad gal Vilėniškienė su dukterim, katra vis skundėsi nespėjunti apsidarbuot. Cipra pradėja ait graičiau.
– Pašidysiu, – saka, – kad kaip laumės pa ežerų turlijas.
Priėjįs betgi pamatė, kad esama ne Vilėniškienės, a visiškai svetimų,
nepažįstamų materų. Iš visa jų buva trys. Dvi buva atsiklaupusias un lintas
ir velæja, trečia gi stavėja šani, rūbus plavė, grįžė ir kravė un lintas gala.
Seniau nebuva priimta praait pra dirbunčius nieka nepasakius, taigi ir Cipra,
priėjįs arčiau, pasakė velætajam:
– Padėkdev!
Bet velætajas neatsakė, kaip paprastai, „dėkui“, tik susijakė. Ciprai pasmatė
nei šis nei tas, bet jis pamislija, kad gal nenugirda ir jėmė šnekint jas taliau,
paklausdamas, kalgi jas naktį velæjunčias – būsių gi rūbai juodi. Bet velætajas
vėl nieka neatsakė, tik vėl susijakė. Tada Cipra nebeiškintė ir pavadina jas
restasnukėm. Kaipgi, atseit, jūs čia šaipatės iš žmagaus, jei tas gražiai kalba.
Tačiau velætajas jėmė juoktis da labjau. Ta gi laiku mėna ažėja až debesia,
pasdarė tumsiau, ir velæjimas staiga nutrūka. Kai po kelių akimirksnių mėna
vėl išsišvetė, Cipra pamatė, kad un lintas nebėra nei velætajų, nei rūbų.
Iškart jis pamislija, kad velætajas bus kur nuvejusias, bet apsdairįs niekur jų
nebepastebėja. Jas buva prapuolusias, sakytum, skradžiais žemį nuvejusias.
Bet trys mergas argi gali taip lingvai prapult iš pa panasės?
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Ciprai pasmatė, kad čia kas tai yra ne taip.
Bet da pamislija, kad raikia apžiūrėt lintų. Jeigu
jau kas velæja, tai kaip gi, linta bus šlapja. Su tu
mislim jis priėja visiškai pre lintas. Linta buva
sausa. Netikėdamas sava akim, jis lintų net pačiupinėja, bet vistiek linta buva takia sausa, kaip
tik galæja būt visų dienų saulæs kepinta. Šita
jau užteka. Pajutįs, kad šiaušias plaukai, Cipra
pardūmė nama net neatsigrįždamas.
Papasakojo Ignas Šlamas, 60 m. Užrašyta 1926 m.
LTR 2989(300). Laumė, 1.3.0.2.

15. Oželis
Vienu kart ėjįs par Šilælį ar Žilys Jurgis, ar kas
kitas. Ir pamatįs ažiakų. Jis ažiakų šaukt:
– Ciba, ciba!
Ažiakas artyn. Mislinųs Žilys:
– Parsvesiu nama.
Taigi ait jis ir vis tų ažiakų šaukt. A ažiakas
sekųs. Taip nusvedįs ažiakų par visų Šilælį. Bet
pakrašty miška ažiakas stabt ir sustajįs. Sustajįs
ir nė iš vietas. Žilys šaukiųs jį ir šeip, ir teip, bet
ažiakas neklausųs. Un gala Žilys ažpykįs ir skųs:
– Aik peklan11, kad taks durnas!
Ažiakas gi tik susjuokįs žmagaus balsu ir
prapuołįs.
Papasakojo Grasilda Šlamienė, 70 m. Užrašyta
1946 m. LTR 2989(321). Velnias, 1.3.0.6.

„Ažiakas gi tik susjuokįs žmagaus balsu ir
prapuolįs...“ Grasilda Šlamienė iš Vaineikių k.
K. Markelio nuotr. ~ 1956 m. LTRFt 1826

16. Avino atvežimas
Kadu tai vasarų Jonas Žilys važiava iš Užpalių. Privažiavus Vainaikių šilælį,
čia tuoj iš pradžias, maždaug ties Patiekakalniu, jis pamatė avinų. Avinas
grįžtelæja ir suburena. Žmagus pamislija, kad čia kur ape Ažušilį ar Maglynų
piemenas ganė galvijus ir avinas atsiskyrė, atsiskyrįs gi atlika miški. Pagaila
Žiliui avina. Pagalvaja, kad raikia sudarat – un rytajaus gal kas atsileps. Jis
išlipė iš ratų, a avinas kad nars pabėgėtų – stavi sau kai savas. Pajėmė jį Žilys
glæbin ir inskėlæ ratas.
Inskėlæ, suragina arklį ir parvažiava nama. Parvažiavįs avinų iš ratų iškėlæ
ir inlaidė gurban. Paskui nuskinkė arklį, inėja gryčian ir pasipasakaja, kad
radįs avinų, parsvežįs ir gurban inlaidįs.
– Kad atsišauks kas, ataduosma, – pridėja, – a jei niekas neatsišauks, tai
patiem prasvers.
Pakalbėja teip su pačiu ir ažmiga. Pati rytą atsikėlus tuoj gurban – avina
pažiūrėtų. Nuveja, atsidarė gurbų ir dairas, a gurbi akma. Ir ne bet kaks, bet
sulig geru kaladi. Pyktelæjus, kad senis šidijas12, ji gryčian ir bartis – teip ir
teip, girdi, tu kaip durnas, vežiaji akmenis ir da man senų šidiji.
– Kaip tai akmenis? – Žilys atsigrįža.
11
– Nu, ar da nežinai, ar da apsimeti?
Pekla (lenk. piekło) – pragaras.
12

Šidyti (lenk. szydić) – juokauti, šaipytis, tyčiotis.
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Pamislija Žilys, kad mačia iš ja juokias, bet nuveja gurban ir nusteba –
gurbi iš tikrųjų ne avinas, a akma. Nusispjavė žmagus, supratįs, kad vakar
vakari buva pagautas, ir čiupa akmenį, narėdamas iš gurba išrist. Bet kur tu
vienas takį akmenį išrisi! Išritė tik pasikvietįs talkas. Paskui jis dažnai pasakaja,
kaip jis avinų vežė, vis nusistebėdamas, kaip jis galæjįs vienas takį „avinų“
inkelt ratas ir intįst gurban, jei un rytajaus ja pats negalæjįs nė pajudint.
Papasakojo Pranas Žilys, gim. 1898 m. Užrašyta 1927 m. LTR 2989(306). Velnias,
1.3.0.6.

17. Nei kiaulė, nei šuo
Vienu kart kaks tai žmagus ėja pra Pavinkšnių krūmelius. Buva jau prietema.
Jam beainunt jėme painiatis pa kajam kaks tai sutvėrimas – ne tai kiaulæ,
ne tai šuva. Žmagus nenusgunda:
– Ar ilgai gi tu čia su manim juokus krėsi? – pamislija. Ir kai tik tas gyvulys metės arčiau, spyrė jam kiek turėdamas sylas13. Sulig ta iš tas kiaulæs
tik paspylæ pinigai – vienas auksas. Žmagus prispylæ pinigų pilnas kišenes
ir kepurį, nama parėja net skersas. Paskui gi gyvena varga nematydamas.
Papasakojo Marijona Kopūstienė (Grižinauskienė), atitekėjusi iš Seibučių k. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(357). Lobiai, 1.1.1.17.

Anekdotai
18. Pinigų atidavimas
Kaks ti panas ėja keliu ir pametė pinigus, a žmagus rada. Rada žmagus pinigus
ir mislija – ataduot jas ar neataduot. Dūšia14 lyg ir saka, kad raiktų ataduot,
a pirštai riečias in savi. Nebeišmanydamas jis nuveja in kunigų paklaust, kas
gi daryt, a kunigas ir saka:
– Kad jau žinai, kena pinigai, tai ataduok.
Tas žmagus kų gi jau bedarys, jau atadas pinigus. Pajėmė pinigus saujan
iš išėja in panų, ale beidamas pagalvaja – kam gi panui te pinigai? Tik čia
vėl dūšia. In gala, kad būt rami dūšia, nutarė panui pinigus ataduot. Drųsiai
priėjįs pakišė ponui panasėn kumštį su sugniaužtais pinigais ir kad surėks:
– Še, kad nari!
Panas pamislija, kad tas žmagus siūla jam snukin, kad ažpyks, kad subliaus:
– Von šalin tu, mužikai!
Žmagus kumštį kišenėn ir nudražė sau. Pa kuria laika tų žmagų sutika
kunigas ir atsiminė pinigus.
– Ar atadavei? – paklausė.
– Buvau nunešįs, – saka žmagelis. – Narejau ataduot, bet nejėmė.
– Tai kad nejėmė, tai turėk pats tas pinigus, – pasakė kunigas.
Žmagus teip ir padarė – tas pinigus sunaudaja sava reikalam.
Papasakojo Jonas Žilys, 80 m. Užrašyta 1926 m. LTR 2989(187). An 1.1.1.1. – 3 – 1.

19. Bus sparčiau
Buva viena takia gudri baba. Ji vis taikstydavas sava senį apstatyt. Vienu
kart senis parnešė žuves. Baba išvirė. Jiems ti
raikėja kur tai paskubėt. Baba padėja un stala 13 Syla (sl.) – jėga.
14
Dūšia (sl.) – čia sąžinė.
žuvį ir sunkų ir kad gi ims skubinti:
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– Tu, vyrėl, sunkełį, a aš ta čės žuvełį, pamatysi, kaip sparčiai pavalgysma.
Vyras pasižiūrėja in babų ir nieka nesakė. Pasrėbė sunkas, a baba sudaraja žuvį. Pa kiek laika jiem priseja važiuot svečiuos. Raikėja skubintis, kad
nepavėluotų. Baba beskubėdama atsisėda vežėčias seniui da nepakinkius
arklia. Senis pažiūrėja in babų ir atsiminė žuvį. Atsiminė ir saka sau:
– Palauk, aš tau atsilyginsiu.
Tik strykt jis un arklia ir jaja. Baba sužiūra, kas gi dabar čia.
– Nieka nieka, – saka senis, – matai, aš raitas, a tu sėdam, bus sparčiau.
Ir nujaja jis sau. A baba teip ir lika sėdėt vežėčias.
Papasakojo Anelija Pakštienė, 50 m. Užrašyta 1946 m. LTR 2989(177).
An 1.1.1.27 – 2 – 10.

Pasakojimai
20. Smarkūs arkliai
Vienas panas baigė nusgyvint, bet da nenarėja prispažint, kad iš užpakalia
jau pelai byra. Vis da jis rietė nasį, išdidžiai kėlæ galvų, kaip unksčiau.
Vienu kart kas ti pakvietė tų panų svečiuos. A svečiuotis jis mėga. Bet
kaip čia dabar važiuot, kad arkliai kaip mintuvai – aina, a kaulai braška. Gėda
takiais arkliais pasrodyt. Jis ir šeip, ir teip, ir važiuot, ir vėl ne. Ben kelias
dienas panas sukė galvų neišmislydamas, kas čia daryt. Suskrimta žmagus,
sukūda, in gala ir pasakė:
– Kad da kartų pavažiuot kaip žmagui, tai nė dvara negailæč.
Par tų panų tarnava taks žmagelis. Nedidelis, bet gudrus. Jis ažgirda, kaip
panas dūsauja ir kaip až vienų gerų važiavimų dvara negailætų. Pamislija,
kad dvaras – neblagai, ir nuveja jis in panų su pasiūlymu.
– Teip ir teip, – jis saka panui. – Girdėjau, kad nari da kartų kaip žmagus
pavažiuot. Ar teisybė?
– Teisybė, – atsakė panas.
– Ir dvarų ataduotum až takį pavažiavimų?
– Ataduoč.
– Tai gerai, pasrašyk.
Panas pasrašė, kad až vienų smarkų pavažiavimų jis perlais tam žmagui
dvarų su visa ka, kas dvari yr. Tų raštų indavė patikimiem žmanėm. Paskui
gi liepė tam žmagui kinkyt arklius ir jį vežt svečiuos.
Žmagus nuveja gurban paruošt arklių, a tie tik ant kojų laikas. Jis apžiūrėja
arklius, a paskui – až gurba. Ti auga daugybė dagių. Prisraškė jis dagių, takių
aštrių kebjų, tadu vėl gurban ir in arklius. Pakėłįs vėnam arkliui uodegų, jis
paspaudė po stimbiriu dagių saujų. Arklys, kad ir dvėslina, pajuta pa uodegu
duriunt, jėmė muistytis trepint, un vietas nenustavėt – žmagus led benuvalda.
– Gerai! – saka jis patykėliais.
Tadu jis paspaudė pa dagių saujų visiem iš ailias arkliam ir išvedė kieman. Išvedė jis arklius, a arkliai, kad ir kūdi, a siunta kai eržilai. Subėga
tarnai. Šiaip teip visi sujėmė ir pakinkė arklius karietan. Paskui tas žmagus
privažiava pre gonkų tartum perkūnas. Panas gi sava akim netiki – arkliai
aiškiai te patys, bet visi trypja, riečia galvas, stajas piesta ir suka uodegas
kai staininiai. Panas atsisėda karietan, ir tas žmagelis nuvežė jį svečiuos,
kad net dulkės rūka.
Patika durnam panui taks važiavimas, ir jis dėl dvara nebesiginčija. Teisybė, išeidamas iš dvara jis da klausinėja tų žmagų, kaip ti buva, kad arkliai
ėja kai perkūnas. Jis gal da mislija kadu nars pats pavažiuot, kad net dulkės
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rūkt, a gal galvaja rast kur kitų panų, da ažu sau durnesnį, bet tas žmagus
paslaptes neišdavė.
Papasakojo Jurgis Vilėniškis, 70 m. Užrašyta 1930 m. LTR 2989(175). Psk 5.7.1.

Patarlės, priežodžiai, palyginimai
21. Pradeda adatu, baigia arkliu. LTR 2989(986).
22. Nėra arklia, neraikia ir kamanų. LTR 2989(1015).
23. Kaip ti buva, teip prabuva, kad tik nieka neažkliuva. LTR 2989(976).
24. Iš tava darba nei Dievui žvakės, nei velniui šakės. LTR 2989(974).
25. Ežera balanu neuždegsi. LTR 2989(874).
26. Negi būtum sugriuvįs, kad ne dabė un kelia. LTR 2989(866).
27. Kakia galva, takia ir kepurė. LTR 2989(1129).
28. Kas galva – tai pratas, kas runka – tai darbas. LTR 2989(1042).
29. Pre grūdelia grūdelis, netali jau ir pūrelis15. LTR 2989(1028).
30. Katas geras, tik kirvis netikįs. LTR 2989(1011).
31. Ne tava kiaulæs, ne tava bulbas. LTR 2989(1093).
32. Suskirta kai kirvis su akmeniu. LTR 2989(1179).
33. Būtų nušavįs kiškį, tik kiškis nelaukė. LTR 2989(1012).
34. Kužiukas16 tik lig apinasrį užmauna. LTR 2989(901).
35. Pastatė lapį žųsų ganyt. LTR 2989(303).
36. Kai kadu ir lašiniai un šustinių užkuriam aina. LTR 2989(933).
37. Gražus kai laumės vaikas. LTR 2989(1234).
38. Nenumesk lazdas, nepasėmįs baslia. LTR 2989(809).
39. Liuobt nėra kam, a melžt – visi. LTR 2989(1010).
40. Nudabk meškų, kailį ir aš nulupsiu. LTR 2989(1139).
41. Kai par kų nagai, kai par kų ragai. LTR 2989(941).
42. Kas namai, tai dūmai, kas gaspadinė, tai rūgštis. LTR 2989(1073).
43. Un pakelæs kiečia visi šunys telžia. LTR 2989(1160).
44. Tu – panas, aš – panas, a kas kiaulas ganys? LTR 2989(934).
45. Kad pėdas pėda neremtų, nebūtų nė staga. LTR 2989(896).
46. Puodžius vis šukėj verda. LTR 2989(943).
47. Ne ratai kalti, kad girgžda. LTR 2989(893).
48. Nepasėsi sykelia17 – neturėsi pūrelia. LTR 2989(854).
49. Yra siūla galas, bus ir kamalys. LTR 2989(1124).
50. Su smerčiu18 nepasderėsi. LTR 2989(906).
51. Išėja lyg smertės parvest. LTR 2989(1172).
52. Sprindžiu žemės neišmėruosi. LTR 2989(830).
53. Pastatyt raikia metų, sugriaut – denas. LTR 2989(1008).
54. Šuniui ir panui nėra pasnyka. LTR 2989(1135).
55. Vienu šūvju audekla neišausi. LTR 2989(981).
56. Ne tėva arklys, ne sūnus važiuoja. LTR 2989(983).
57. Laisk tuopų19 su akmeniu linktynių. LTR 2989(921).
58. Prakiša kaip ubagas20 poterius. LTR 2989(967).
59. Savi vaikai su sparnais, svetimi – su ragais.
15
Pūras – javų kiekio matas (24 gorčiai; gorčius – skysčių
LTR 2989(1159).
60. Velnias, ne gegužė, kad žiemų kukuoja. 16 ir biralų saikas, maždaug 3 litrai).
Kužis – arklys, kumeliukas.
LTR 2989(977).
17
Sykas (saikas) – čia sėtuvė.
18
61. Siuva kai velnias kepeliušių21. LTR 2989
Smertis (sl.) – mirtis.
19
(1270).
Tuopa – kas lėtai eina, nejudrus, tingus.
20

Ubagas (sen. lenk. ubog; brus. yбoг) – elgeta.
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Du bėga, du veja...
Vaineikių k. ~ 1956 m.
K. Markelio nuotr.
LTRFt 1830

62. Vilku nearsi, mešku nevažiuosi. LTR 2989(931).
63. Zirzai ir medus kartus. LTR 2989(868).
64. Kiek tu žemei, tiek žemė tau. LTR 2989(897).

Mįslės
65. Nutrinkė, nudardėja – nė vežima, nė vėžų (Griausmas). LTR 2989(1343).
66. Trijų lintelių rėčkelæ22 (Grikis). LTR 2989(1354).
67. Aruodas, bet ne aruodas, duona, bet ne duona (Grūdai varpoj).
LTR 2989(1282).
68. Papečy kurpalis (Ležuvis). LTR 2989(1359).
69. Vienas lema, šešias galvas (Linas). LTR 2989(1321).
70. Patės du sprindžiai, a šimtų priveikia (Pjautuvas). LTR 2989(1342).
71. Su mėnesiu gimė, su saułi mirė (Rasa). LTR 2989(1346).
72. Du bėga, du veja, bet niekuomet nepaveja (Ratai). LTR 2989(1274).
73. Dėdienę pastačiau, kuolą ištepiau, skylę užmoviau (Ratus patepiau).
LTR 3838(146).
74. Per miltų sietą kiurza keverza atkeverzoja (Rogėmis atvažiuoja).
LTR 3838(143).
75. Raizgas raizgalas, braška braškalas, nematamas spaudžia, untras trečias
pykši (Tvara žiemų [braška nuo šalčio]). LTR 2989(1320).
76. Inkiša – marma, ištraukia – varva (Undenį iš šulnia semja). LTR 2989(1333).
77. Pūkuota bačkelæ, raudona valælæ23 (Žųsis). LTR 2989(1317).

Tautosaka iš kitų šaltinių
Padavimai
78. [Koplyčkalnis 1]
Važiuojant nuo Kamajų į Rokiškį pro Skrebiškio dvarą, po dešine ranka
yra kalnas, vadinamas Koplyčkalniu. Seniau ten gyvenęs vienas žmogus
(K. Lapinskas) pasakoja šiaip:
Seniau tą dvarą valdžiusi ponia, našlė, išvažiuodama į užsienį Rokiškio grafą įgaliojo 21
Kepeliušis (lenk. kapalusz) – skrybėlė.
būti globėju. Tas (žinoma, sužinojęs, kad ji 22 Rėčka (brus. paжкa, paшкa) – platus medinis indas,
pasimirė), ėmė ir apipylė ponios dvaro koplypuskubilis.
23

Valælæ – volė (medinis alaus statinės kamštis).
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čią žemėmis ir mišku užsodino. Kai kas sako matę Velykų rytą išeinant iš
Koplyčkalnio karūnuotus žmones ir vėl dingstančius.
Pasakotojui ten gyvenant buvo atvažiavę du žmonės ieškoti versmės, nes
nuo jos būtų radę duris prie koplyčios, kurioje ir pinigų tikėjęsi. Neradę
jokios versmės vėl išvažiavę. Tiesa, jie norėjo kalne prisikasti, bet pataikę į
pliką storiausių plytų sieną ir nepajėgę vidun prasidaužti.
Norėjusios ir moterėlės atkasti, bet jas nubaidydavęs varpų garsas. Vėliau
kariškiai radę versmę, bet apaugusią žolėm, ir kelio žymių jau nebebuvę.
Papasakojo J. Barzdonis, gyv. Užpålių vls., Utenõs aps. Užrašė J. Macijauskas
~ 1915–1919 m. LTR 882(59). Padavimai apie istorijos paminklus ir įvykius,
Ngr 1.2.1.10.

79. [Koplyčkalnis 2]
Netoli nuo Kamajų, už 6 kilometrų, Trakų miške yra kalnas, vadintas Kop
lyčkalniu. Sako, ten seniau buvo bažnyčia, bet ji nugrimzdo. Ant to kalno
yra duobė, ten yra urvas. Dvi mergaitės nuėjo per mišias uogų ir pamatė
ant to kalno visą raudoną nuo galvos iki kojų senį. Anas turėjo rankoj juodą
daiktą. Jos nusigando ir parbėgo namo.
Sako, ir dabar nuo to kalno ateina vidunaktį ugnytė ir žiūri pro vieną ir
kitą langą. Tas kalnas yra aukštas ir dideliais medžiais apaugęs. Ant to kalno
yra duobė. Kai meta akmenį, visas kalnas dunda.
Papasakojo Petronė Baukienė, 50 m., kaimas nenurodytas. Užrašė M. Šakalytė
1939 m. LTR 1910(10). Padavimai apie istorijos paminklus ir įvykius,
PlkK 1.3.0.1.

80. [Vaineikių akmuo]
Vaineikių k. lauke yra vienas akmuo, kuris atskeltas nuo kito, kuris yra
už kelių šimtų metrų. Tą akmenį atskėlę kareiviai ir užvertę duris, kurios
veda vienan sklepan, kuriame yra dideli turtai ir senybiniai raštai, paslėpti
iš karų metų.
Papasakojo Vaineikių k. vaikai. Užrašė A. Mažiulis 1937 m. LTR 1248(78). Padavimai apie istorijos paminklus ir įvykius, PlkK Teig.

Pasakojimai
81. [Apie kunigą Strazdelį]
Kunigų Strazdelį tai sakydava, kad pažinįs. Vilkėdava baltais takiais trinyčiais.
Ja gi, matai, klebonijoj neprijame. Ir kai numire, ta un kapų palaidoja, neprijame prie bažnyčias, Tai dabar tuos kapus kai naikina, kai kitus tvėre kapus,
tai tadu Strazdelia perkėla būk tai palaikus, tai dabar čia yra Strazdelia kapas.
A pats Strazdelis, anas dirbdavįs žemį, toks labai jau, baisiai buva proletariškas Tai aidava miškan. Či vat dabar yra Bučiaus vienkemis netoli Jūžintų
kelia. Tai aidava anus, a či buva labai dideli akmenys, un šitų akmenų jis
ilsėdavas. Ir kur anas sėdi, aina žmogus.
– Tai kur aini? – rokuoja.
– Tai ainu bažnyčian. Spaviednin aisiu.
– Nu tai sėsk!
Unt akmenia atsisėda, anas išspavedoja.
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– Aik dabar, priimk komunijų.
Tai un tos vietos pastate ir mūsų kaimynas kryžių – toj vietoj, kur
Strazdelis sėdėdava.
Papasakojo Pranas Lašas, 70 m., gyv. Čiž k. Užrašė B. Kerbelytė ir S. Kauneckaitė 1967 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos ekspedicijos metu.
LTRF mg. 639(2), LTR 3905(433). Psk ~ 7.1.4.

82. [Kaip Strazdelis pamokslą sakė]
Buva koks ti atlaidas kur tai. Nu tai nutare, kad Strazdelis pasakys pamokslų,
a visi par tų pamokslų pabaliavas. Anas inlipe kazelnyčian24, pasake Evangelijų ir saka:
– Žmones, bėkit namo, užpuola ruskiai!
Žmonės iš bažnyčias! Namo! Kas kur tik keliais! Ir anas pareina klebonijan. Šitie latravoja.
– A kol gi, – saka, – kunigas pamoksla nebesakei?
– A kam gi aš sakysiu? Sienai bažnyčias gal? Kad tuščia bažnyčia gi!
Nieka nėr žmogaus.
Nuveina, patikrina – iš tikrųjų nieka nėra! Dyka bažnyčia. Vot ir be jo
ir nepriveike pabaliavot. A taip jo nekįsdava, kad baisiai!
Papasakojo Pranas Lašas, 70 m., gyv. Čižų k. Užrašė B. Kerbelytė ir S. Kauneckaitė 1967 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos ekspedicijos metu.
LTRF mg. 639(7), LTR 3905(438). Psk 7.1.8.

Mįslės
83. Par Adomų priešaky, par Ievų užpakaly (A). LTR 3905(441).
84. Par bobų dvi, par mergų nėr, debesy viena, un žemės nėr, par klebonų
vidury, par bekonų prieky (B). LTR 3905(440).
85. Raudonos panytės, žalios suknytės (Morkos). LTR 924(141(6).
86. Juoda karvė subliuvo, visos tvoros sugriuvo. Balta karvė subliuvo, visos
susikėlė (Naktis ir diena). LTR 924(141/2).
87. Du galai ir galas (Šakės dvipirštės). LTR 7953(2).
88. Mėnuo mojaus, atskris iš gojaus, ant visų turi valių, ant visų karalių, tik
neturi valios ant šilalių marios (Uodas). LTR 7953(1).
89. Pakulnis25 vaikas, vaško drabužiai, aukso keputė (Žvakė). LTR 924(141/4).

Mįslių metrikos:
83, 84 užminė Pranas Lašas, 70 m., gyv. Čižų k., užrašė B. Kerbelytė ir S. Kauneckaitė 1967 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos ekspedicijos
metu
85, 86 ir 89 užrašė O. Trakaitė 1910 m.Tytẽlių k.
87, 88 užminė Bronė Trakienė, 64 m., gyv. Duõkiškio k., užrašė K. Kalibatas
2005 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijos metu

Jono Ožalo užrašytos mįslės
90. Du stulpai ant volų, vienas ant cimbolų, pijolka rašo, žvėrė bėginėja
(Audėja ir staklės). LTR 916(76/25).
91. Čigonė troboj, kasos ant ulyčios26 (Trobos
balkiai). LTR 916(76/80).
24
Kazelnyčia (lenk. kazalnica) – sakykla.
25
92. Vilniaus paukštė pabaliais šmaukštė (DalPakulnis – pakulinis.
26
gis). LTR 916(76/63).
Ulyčia (sl.) – gatvė.
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Dvi seselės...
K. Markelio nuotr.
Vaineikių k., ~
1956 m. LTRFt 1836

93. Dešimt vyrų traukė lynų apie šikniaus klojimų (Diržą juosia).
LTR 916(76/21).
94. Eina diedukas ant kukių, kailinukai ant štukių, o burnikė kaulinė (Gaidys). LTR 916(76/57).
95. Dyvinas27 bernas, įvijos kelnės (Grąžtas). LTR 916(76/30).
96. Tėvas sieksninis 28, motina uolektis 29, vaikai kumščio (Grėblys).
LTR 916(76/69).
97. Ant kojytės kepurytė (Grybas). LTR 916(76/8).
98. Du Stasiukai, du Jasiukai, keturi Adomai (Jautis). LTR 916(76/64).
99. Apmylėtas sodžius, nei gaidžiai gieda, nei žmonės kelias (Kapai).
LTR 916(76/28).
100. Du kriukai 30, du lapukai, keturios karvės ir talambūras (Karvė).
LTR 916(76/70).
101. Be rankų, be kojų keleivius vežioja (Kelias). LTR 916(76/42).
102. Marti šių metų, šimtas nuometų (Kopūstas). LTR 916(76/62).
103. Graži panytė, sušukuota galvytė, nuprausta burnytė, vokiška kalbytė
(Kregždė). LTR 916(76/72).
104. Be kraujo, be kvapo visą tiesą pasako (Laikrodis). LTR 916(76/50).
105. Kumeliukas žabaliukas veda kelių be vadelių, atsigrįžta – nei vėželių
(Laivas). LTR 916(76/3).
106. Neturi sparnų – padangėm skrajoja, neturi kojų – po žemę slankioja
(Lietus). LTR 916(76/14).
107. Vokiečiukai nuogi renka šile uogas. Vokiečiukų nebūtų, visos uogos
supūtų (Rankos pirštai). LTR 916(76/34).
108. Gale gryčios ant tartyčios31 suraizgytas sumazgytas, visas apžėlęs, galiukas plikas (Riešutas). LTR 916(76/58).
109. Dvi seselės grietinę laižo (Rogių pavažos). LTR 916(76/11).
110. Du lydžiukai turi galvas sudūrę (Suolas). LTR 916(76/71).
111. Senis linksta, boba tvinksta (Svirtimi semia vandenį). LTR 916(76/78).
112. Per du gniaužtu plikumos, pats galas apžėlęs (Šluota). LTR 916(76/19).
113. Važiuoja ponas važiu, šuva lekia ežiu, nei pono važio, nei šunies pėdų
(Vandeniu iriantis). LTR 916(76/53).
27
Dyvinas (sl.) – keistas.
114. Gaidys ant laktos, žarnos žemėj (Varpas). 28 Sieksnis – senovinis ilgio matas, lygus 2,13 m.
LTR 916(76/15).
29
Uolektis – senovinis ilgio matas, lygus atstumui nuo
115. Du bėga, du veja, keturi kepestuoja (Važiuoalkūnės iki pirštų galų (apie 66–71 cm).
30
Kriukis – lazda riestu galu.
ja [arkliu kinkytu vežimu]). LTR 916(76/26).
31

Tartyčia (lenk. tarcica) – rankomis pjauta lenta.
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Senis linksta, boba
tvinksta... Svirtinis
šulinys Vaineikių k.
~ 1956 m. K. Markelio
nuotr. LTRFt 1874

116. Keturi arkliai stainelėj32 stovi, penktas aplink bėga (Virbalai mezgant
[kojinę]). LTR 916(76/16).
117. Tėvas patisa, močia plumpė, vaikai kaip konkolai (Žirnis). LTR 916(76/24).
118. Tėvas sieksnininkas, močia sprindininkė, vaikai ciciliukai (Žirnis).
LTR 916(76/29).
119. Kas turi dvi odas ant kojų? (Žmogus apsiavęs). LTR 916(76/12).
120. Bitės liemuo, lino gėlė sidabru prašvito (Žvakė). LTR 916(76/27).
Užrašyta Kamajų vls. ~ 1936 m.

32

Stainia (brus. cтaйня, lenk. stajnia) – arklidė.
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Kuc kuc Kamajuos ir kiti kamajiškių
tautosakos vingiai
Povilas Krikščiūnas

„Lietuvos valsčiai“ – lokalinių monografijų serija, tad šiose knygose visada
svarbu surasti ir publikacijose pabrėžti galimus išskirtinius aprašomos vietovės
bruožus. Tautosakos skyriuose juos galima parodyti skelbiant autentiškus folkloro
tekstus, bet dažniausiai paskelbiama tik nedidelė peržiūrėtos medžiagos dalis. Išryškinti tipinius atrinktų kūrinių bruožus ir vietos repertuaro savitumus ji gali tik
plačiau pakomentuota. Svarstyti, ką reiktų komentuoti šioje knygoje, beveik neteko.
Pirmiausia rūpėjo parodyti ir garsiosios dainelės Kuc kuc Kamajuos klajones po
kitas Lietuvõs gyvenvietes. Folklorinės tradicijos ir anoniminės poezijos sampyna
intrigavo daina apie Ragìlių kunigo mirtį. Išskirtinai gausus pasirodė besąs mitologinių sakmių pluoštas, vis pamarginamas Kamajÿ apylinkių vietovardžiais ir jų
gyventojų pavardėmis. Dėmesį išradingais improvizacijų vingiais iš karto patraukė
Kazimiero Markelio aprašyti žaidimo Piemuo ir vilkas variantai. Pamąstymai šiuos
kūrinius ir su jais susijusius procesus sugulė į keturis toliau spausdinamus etiudus.
Galbūt pasirodys keista, kad nieko nerašoma apie kamajiškių padavimus,
tačiau jie beveik visi skelbiami šio skyriaus publikacijoje Šis tas iš archyvinių rank
raščių, tad beliktų kalbėti tik apie jų tipologinius bendrumus su kitose vietovėse
užrašytais variantais. Nespecializuotame leidinyje tai vargu ar tikslinga. Muzikinio
folkloro mėgėjai tikriausiai priekaištaus, kad neskelbiamos ir neaptariamos Ksaverijos Dilienės pagiedotos sutartinės, kurias apie 1973 m. į magnetofono juostą įrašė
Jurgis Dovydaitis. Deja, tuomet užrašytos tautosakos rankraščio rinkėjas parengti
nespėjo, išliko tik įrašai magnetofono juostoje. Lietuvių tautosakos rankraštyno
darbuotojai juos suskaitmenino ir aprašė duomenų bazėse, o ranka užrašytų kiek
galima pilnesnių tekstų ir su šiais kūriniais susijusių papildomų žinių tebeieškoma
didžiulėje kelioninių sąsiuvinių kolekcijoje. Tikėsimės, kad paieškoms sėkmingai
pasibaigus viskas bus paskelbta atskira publikacija.

Kur jota riestainių
Vargu ar surastume aukštaitį, kuris nežino kažkada vaikams maldyti ir
linksminti skirtos dainelės Kuc kuc Kamajuos (LLDK Vk 161).1 Žinoma, prie to daug
prisidėjo taip pat vadinama kasmetinė miestelio bendruomenės šventė. Vartydami
Lietuvių liaudies dainų katalogo kartoteką rastume nemažai šios dainelės variantų,
tiktai ne visi jie siejami su Kamaja¤s. Tautosaka yra ilgametės bendruomeninės patirties išraiška ir staigiems pokyčiams lengvai nepasiduoda, taip išlaikydama esminius
kūrinio bruožus. Tačiau išgirsta ji toliau transliuojama konkretaus individo, dėl to
dažnai apauga naujais motyvais ir vaizdais ar netenka buvusiųjų. Sugretinti 1 Kalbant apie konkrečias dainas taip nurodoma jų
priklausomybė tam tikram Lietuvių liaudies dainų
tokie improvizacijos blyksniai tyrėjams
katalogo skyriui. Visos tam pasitelkiamos santrumpos
paaiškintos bendrame santrumpų sąraše knygos gale.
dažnai leidžia tekstus sudėstyti į sava2
Versija laikomi visi vienos dainos variantai, jungia2
rankiškas versijas ar variantų grupes ,
mi tos pačios ar labai artimos pradžios, variantų
taip pat jungiamas bendrų požymių.
grupes vienija pokyčiai kūrinio pabaigoje.
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Ne išimtis ir Kuc kuc Kamajuos. Iš visų pokyčių čia bene lengviausia pastebėti
intensyvią vietovardžių kaitą, kurią akivaizdžiai lemia kūrinio gyvavimo arealas.
Dar 1970 m., analizuodama būtent šią dainą, Pranė Jokimaitienė konstatavo, kad
„Kamajÿ vardas apima visas ðiaurës rytø Lietuvos vietoves – Kåmajus, Obeliùs, Rõkiðká,
Dùsetas, Antåzavæ, Anôkðèius, Uþpaliùs.“3
Prie rokiškėnų variantų stabtelta aptariant Kamajãms gretimo Panemunºlio
apylinkių tautosaką.4 Dar 18 pavyzdžių, mininčių kitas vietoves (pvz., Šakiùs,
Stakiùs, Kėdãinius, Šilålę, net Raga¤nę ar tik turgelį), paskelbta Lietuvių liaudies
dainyne.5 Tokia ekvilibristika vietovardžiais (kartais ir asmenvardžiais) leidžia tarsi
prisijaukinti dainą, įsivaizduoti esant ją sava, o dainuojantiems pasijusti tos pačios
bendruomenės nariais ar prisišlieti prie jau pagarsėjusių: „Kuc kuc Kamajuos, Iš
Kamajų Pagojuos“.6 Argi ne tokių pačių tikslų siekiant į dainos Lietuvos šalelėj,
žaliojoj girelėj variantą įpinta „Vaineikių geri žmanes, Tiesūs jų kelaliai“?7 Juk kituose variantuose minimi net Veliuonâ ar Raséiniai, o tą dainą išgarsinęs Šimoniÿ
etnografinis ansamblis dainavo apie kupiškėnus...
Vietovės perkėlimas gali padėti ir apdainuojant svetimuosius. Tai ypač juntama vestuvininkų apdainavimuose ar sodo pirkimo dainose, kur svarbu parodyti
savo išradingumą ir išbandyti priešininko jėgas. Antai šaipantis iš svotų dainoje
Šią naktį per naktį miego nemigau (LLDK V 2606) vietoje Lietuvoj sudainuojama,
kad niekur nėra „takių bernų visai prastų Kaip Pamalaišy“8 arba „kaip Vaineikias“.9
Savo–svetimo opozicija taip pat ryški piemenų dainose, kurių ypač daug
užrašyta Aukštaitíjoje. Čia bendrystę lemia atstovaujamas kaimas ar ūkis, lytis ar
ganomos bandos rūšis. Kaip būdinga ankstyvos paauglystės amžiui, vaizdų čia
pasitaiko visokių, neišskiriant net skatologinių motyvų: Nečianys kalælæs, A kur jūsų
avelæs?“; „Nečianys dainuoja, Kai varlės kukuoja“; „Žiūrėkit, Vygėliai Kake nabagėliai!“;
„Vygėliai kurkia, Karvės šūdų gurkia“ „Tadauskai sunkiai mina, Iš bulbienių vyžas
pina“; „Kustas – garsūs ponai, Tik jų kiauri šonai“.10 Peržvelgę dvieilius nesunkiai
atpažinsime juose konkrečių dainų tipų, kai kurių paplitusių ne vien Aukštaitijoje, atbalsius. Pirmasis pavyzdys primena vienos Piemenys vagys (LLDK D 1095)
versijos pradžią, paskutinis laikytinas Žiūrėk, Jurgi (LLDK D 1103) variantu.
Kitame kaimo gale ar kitame
kaime šie ir panašūs dvieiliai tinkamu 3
J o k i ma i t i e n ė P . Lietuvių liaudies vaikų dainos,
momentu būtų išrėkti paminint jau
Vilnius, 1970, p. 126.
kitus teksto ritmikos neardančius vie- 4 Krikščiūnas P . Keletas potėpių dainų portretui,
Panemunėlis, Vilnius, 2011, t. 2, p. 1375–1376 arba
tovardžius. Dabar sunku nuspręsti, ką
<http://www.llt.lt/pdf/panemunelis/potepiai.
pdf>, p. 6–7.
tokie tekstai labiau primena – dainas,
5
Vaikų dainos. Lietuvių liaudies dainynas, t. 1, pareng.
pasierzinimus ar su azartu pasakytus
P. Jokimaitienė, melodijas pareng. Z. Puteikiesituacinius posakius. Tačiau praėjusio
nė, Vilnius, 1980, p. 139–144 (nr. 273–289).
6
šimtmečio pirmosios pusės kaimiečiui 7 LTR 5196(250).
LTR 2989(127).
tai visai nerūpėjo, ir bet kuris kūrinys, 8 LTR 2989(131). Čia ir toliau cituojant dainų tekstus,
didžioji raidė viduryje sakinio žymi naujos eilutės
jei tik įtiko jo muzikiniam skoniui ir
pradžią.
dorinėms nuostatoms, kiek pakeistas 9 LTR 2989(132).
10
Paeiliui LTR 2989(711, 712, 714–716 ir 718).
galėjo tapti mūsų krašto daina.
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Tarp žodžio ir rašto
Atnešdama naujus vėjus politiniame ir visuomeniniame gyvenime, XIX a.
pabaiga keitė ir lietuvių dainų repertuarą. Populiarėjo savo reikmėms skirti rankraštiniai dainynėliai, į kuriuos šalia senųjų dainų plūstelėjo žinomų lietuvių ir
lenkų poetų, keliaujančių amatininkų ar muzikantų, vietinių eiliuotojų kūrybos
banga. Formuodama tautinę ir keisdama individualiąją savimonę ji diegė naujas etines ir estetines nuostatas. Nors daugelio kūrinių poetika ir stilistika buvo
kupina naujovių, žemesniesiems sluoksniams skirti tekstai, idant būtų lengviau
suvokiami, dažnai rašyti sekant folklorine tradicija. Taip elgėsi ir praprusę kaimo
eiliuotojai. Ypač pamėgtiems eilėraščiams neretai būdavo pritaikomos liaudies ar
profesionalių kompozitorių kurtos melodijos. Minėtuose dainynėliuose dainuojami
ir nedainuojami kūriniai rikiuoti lygiomis teisėmis, dažnai net nesistengiant nurodyti tekstų ir muzikos autorių. Pasitaikydavo, kad persirašant tyčia ar netyčia
tekstai būdavo pakeičiami, pvz., nurašomi ne iki galo, posmai praleidžiami ar
sukeičiami vietomis. Nugirsti neraštingų žmonių jie plito nebe raštu ir toliau
folklorėjo, kartais patekdami į mokslo reikmėms sudaromus tautosakos rinkinius
ir taip sukurdami nemažai galvosūkių dabartiniams folkloro tyrėjams.
Suprantama, kad būtų neužmirštas ir plistų toliau, bet koks kūrinys turi būti
aktualus jį priimančiai bendruomenei. Dažnai tai lėmė tekste minimi jos nariai,
vietovės, bendri rūpesčiai, darbai, žmonių gyvenimo istorijos, realiai nutikę, bet
folklorinei fabulai artimi įvykiai. Galbūt dėl to artimumo po visą Lietuvą pasklido įvairios dainos „Nedzingės kaimely gyveno pora“ versijos, kuriose pasakojama
apie tėvų nepalaimintos jaunuolių poros nusižudymą. Rusų fokloristė Aleksandra
Archipova aprašo dar plačiau nuskambėjusį kūrinį – Lietuvoje taip pat populiarų
romansą apie mylimojo nužudytą Liolę, žinomą ne viename Rytų Europos krašte.
Mokslininkė kelia versiją, kad šios dainos prototekstu galįs būti 1890 m. paskelbtas Aleksejaus Apuchtino eilėraštis Beprotis, vėliau, be kita ko, įkomponuotas į ne
vieną Rusijoje statytą meninį filmą.11
Žvalgantis po kamajiškių dainas taip pat galimu tikru įvykiu dėmesį patraukė
grupelė tekstų, dažniausiai pradedamų „Ak Dievuliau brangus, kas Kamajuos tiko“.
Juose detaliai, truputį egzaltuotai pasakojama apie Kamajuose žuvusio Ragìlių
parapijos kunigo laidotuves ir parapijiečių sielvartą dėl nelemto įvykio. Lietuvių
liaudies dainų katalogo didaktinių dainų skyriaus kartotekoje rastos 22 šios dainos
variantų, fiksuotų 1912–1959 m., anotacijos. Kad tekstas tikrai dainuotas, liudija
1935 m. Jono Bielionio Duõkiškyje užrašyta melodija:12

Etnomuzikologai sako, kad tai tipiška aukštaičių liaudies dainos melodija,
tad lieka išsiaiškinti kalbamo įvykio
aplinkybes ir jas aprašiusį eiliuotoją. Ti- 11 Архипова А. С. Как погибла Оля и родился фольк
лор, Кирпичики. Фольклористика и культурная
kintis papildomų žinių rasti pastabose,
антропология сегодня, Москва, 2008, с. 432–449.
peržiūrėti visi rankraštiniai variantai. 12 LTR 706(12).
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Viena išganinga frazė aptikta klieriko Petro Jakšto dainų sąsiuvinyje, prie seniausio rankraštyne turimo šios dainos varianto: „Daina apie Ragialių kunigą Stanislovą
Kviklį (3 metus buvo Daujėnuos)“.13 Dauj¸nus paminėti buvo svarbu tikriausiai dėl
to, kad tekstas užrašytas būtent toje parapijoje, Baukÿ k. Pats P. Jakštas tuomet
gyveno Žõliškių k., netoli nuo Krinčíno, o Daujėnų ir Krinčino bažnyčių ryšiai
visada buvo labai glaudūs. Komentuojant surastą pastabą dar galima pridurti, kad
dr. Aldona Vasiliauskienė, detaliai aprašiusi Dauj¸nų parapijos istoriją, patvirtina,
jog vikaras S. Kviklys 1901–1903 m. tikrai dirbo Dauj¸nuose, iš kur perkeltas būtent
į Rageliùs ir mirė 1904 m. rugsėjo 16 d.14 Mirties aplinkybės aiškėja iš P. Jakšto
rinkinyje pridėtų dainos antraštės komentarų – važiuojant į atlaidus Salosê, netoli
tilto pasibaidė arkliai, ir vikaras iškrito iš briko. Pasak ne vieno dainos varianto:
Iš ryto ketvirtoj taipos atsitiko,
Vakare septintoj numiręs paliko.
Deja, teksto autoriaus paieškos buvo bergždžios. Tik vienoje pastaboje,
užrašytoje 1959 m., pasakoma, kad „išmokau iš jaunimo“15, daugiau papildomų
žinių nerasta. Tai nestebina, nes didžioji variantų dalis gauta iš įvairių mokyklų
mokinių, tautosaką užrašinėjusių galbūt pirmą kartą ir neįgudusių rankioti papildomus faktus. Būtų galima gręžtis į visą didaktinių dainų, skirtų apdainuoti
parapinį gyvenimą, masyvą ir prisiminti Jurgos Sadauskienės mintį:
„[...] didaktinių tekstų kūrėjas, atlikėjas, improvizatorius dažnai buvo dėl įvairiopų
aplinkybių atsiskyręs nuo savo bendruomenės, šeimos, bet iš dalies joje dalyvaujantis
žmogus – kunigas, vienuolis, raštininkas, vargonininkas, daraktorius“.16
Stebėdami į kelias dešimtis posmų logiškai rikiuojamus įvykius tokia versija
galėtume patikėti, tačiau mūsų atveju tam prieštarautų pora tekstologinių momentų. Pirmiausia tuometinio inteligento rašinyje jau nerastume tiek svetimžodžių:
Ak, didi nelaimė, kas gal išmeruoti,17
Kaipgi didis skausmas, kas gal aprokuoti.18
Ne tik rageliečiai tam smūtki19 paskindo,
Bet ir visi žmonės, katrie tik užgirdo.
Katrie jį pažino, visi želavojo,20
Dar didesnis smūtkas kunigėliams stojos.
Kitas dalykas – savaip, artimiau liaudies
kalbai perdirbta liturginė terminija, kuri galimame autoriniame variante pavadinta taisyklinga
forma suardytų ritmiką, pvz.: Sėdo kunigėliai,
zekvijas giedojo, Tartum kad ir sienos bažnyčios
raudojo.21 Neatmestina, kad taip galėjo rašyti ir
kiek prasilavinęs ar gabesnis vos rašto pramokęs
sodietis. Juk jau cituotame P. Jakšto rinkinyje

LTR 2185(70). Užrašyta 1912 m. Toliau
cituojamas tas pats šaltinis, jei nenurodoma kitaip.
14
Vasiliauskienė A. Daujėnų Švč. Jėzaus
Vardo parapija, Daujėnai, Vilnius, 2015,
p. 347, arba <http://www.llt.lt/pdf/
daujenai/daujenai-2_istorija-2013.pdf>,
p. 10.
15
LTR 3235(274).
16
Sadauskienė J . Didaktinės lietuvių dainos. Poetinių tradicijų sandūra XIX–XX a.
pradžioje, Vilnius, 2006, p. 109.
17
Išmeruoti (sl.) – išmatuoti.
18
Aprokuoti (brus. paxaвaць, lenk. rachować) – apsakyti, išpasakoti.
19
Smūtkas (lenk. smutek, brus. cмyтaк) –
liūdesys, susikrimtimas, širdgėla.
20
Želavoti – gailėtis, gedėti.
21
LTR 1053(28).
13
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vienas labai panašiai eiliuotas daujėniečius apdainuojantis tekstas baigiant tarsi
pasirašomas taip:
Aš neasu advokatas,
Anei koks galvočius,
Tik tarp keturių brolių augęs
Iš Daujėnų sodžiaus.22
Kaip bebūtų, šaltiniai rodo, kad daina ar jos fragmentai žmonių atmintyse
ir sąsiuviniuose išsilaikė per pusę šimtmečio. Gal kai kam pasirodys keista, kad
daugiausia variantų užrašyta 1937–1938 m. Čia verta prisiminti, kad Lietuvių
tautosakos archyvui būtent šitie metai buvo aukso amžius. Aktyviausiai tuo laiku
dirbo jo talkininkai, įdiegta efektyviai veikusi rinkėjų skatinimo sistema, dėl to
fondai per metus buvo papildomi kone 40 000 naujų užrašų. Tiesa, beveik visi
variantai užrašyti dabartinio Rokiškio rajono teritorijoje – daugiausia aplink Rokiškį
(iš 22 net 9), Kamajų apylinkėse – 4, apie Juodupę – 3, dar po vieną Ukmergėjê,
Skåpiškyje (Kùpiškio r.) ir Dauj¸nuose (Påsvalio r.), prie likusiųjų tikslių metrikos
duomenų nėra. Tokia siaura geografija nė kiek nestebina – Ragìliai įsikūrę prie
pat Rokiškio, nelaimė įvyko Kamajuosê, tolimesniuose punktuose galėjo gyventi
artimesnių žuvusiojo kolegų, o kitų parapijų žmonėms žuvusiojo mirtis nebuvo
tokia skaudi.
Aptartas pavyzdys – tik vienas iš religinį gyvenimą apdainavusių tekstų
masyvo. Kunigo kaip patarėjo ūkiniuose ir vedlio dvasiniuose reikaluose autoritetas ir veikla atsispindi daugelyje anoniminių didaktinių kūrinių, nešusių naują
raštu kuriamą meninį mąstymą, dar dažnai atsiremdavusį į folklorinės tradicijos
pamatus. Tokia simbiozė būdinga ne vien didaktinėms dainoms. Panašiai eiliuoti
vėlyvųjų karinių-istorinių dainų posmai apie Rusijos–Japonijos ir Pirmąjį pasaulinį
karus, autorinės kilmės yra daugelis blaivybės sąjūdžio pagimdytų ir liaudyje
paplitusių kūrinių.

Vaiduokliai, užkeikti pinigai ir kitokios velniavos
Susirinkti visas Lietuvių tautosakos rankraštyne turimas kamajiškių mitologines sakmes pasirodė esą itin lengva ne vien dėl to, kad jos Igno Bagdono, Petro
Vilučio ir Antano Mažiulio rankraščiuose sudėtos viena prie kitos. Ypač dėkingi
čia turėtume būti Kazimierui Markeliui. Savo pirmajame Vaine¤kių tautosakos
rinkinyje jis tekstus sudėliojo ne tik pagal žanrus. Turinyje medžiaga suskirstyta
skyreliais pagal veikiančius personažus ar pasakojamas situacijas, o papildomos
žinios apibendrintos atskirame įvadiniame rašinyje Vietos, apie kurias kas nors pasakojama.23 Gali būti, kad sąrašas sudarytas apie 1956 m. perrašant rinkinį mašinėle,
bet pasiremiant tarpukario laikotarpiu surinkta medžiaga: objektų apibūdinimo
metodika labai primena Kazio Alminauskio parengtos instrukcijos24 schemą. Štai
vienas iš objekto aprašų:
LTR 2185(67).
LTR 2989, p. 5–7.
24
A l m i n a u s k i s K . Instrukcija Lietuvos žemės
vardynui surašyti, Klaipėda, 1934.
22

„Liūnas (Liūnelis) – 7 ha dydžio ežerėlis
nuo kaimo į pietų rytus. Vandens jame

23
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visai nedaug. Pasitaikius sausesnei vasarai jis tiek nusenka, kad galima jį išbraidžioti
skersai išilgai. Žmonės pasakoja, kad jame esama užkeiktų lobių. Manoma, kad rytinėse
jo pakrantėse vaidenasi.“25
Iš viso šiame sąraše 21 su kultūrine atmintimi saistomas objektas, dar
9 paminėti kaip vietos, kuriose būta vaiduoklių. Sąrašas nėra išsamus, vartydami
rinkinį rasime tekstų, kuriuose minimi jame nepaminėti vardai, pvz., Šešiažirgė.
Keblumas čia tik vienas – bet kuris kraštovaizdis, ypač apgyvendintas, labai lengvai keičiamas. Krūmai ar miškas gali būti iškirsti, pieva suarta, akmuo perkeltas
į kitą vietą ar suskaldytas, todėl geras kaimo geografijos išmanymas čia būtų
labai pravartus. Ne veltui sąraše minimi objektai dar kartą apibūdinami tautosakos tekstuose, o antrajame rinkinyje26 šalia užrašų sąsiuvinių randame paties
užrašinėtojo nubraižytus didelio formato planus ir žemėlapius.
Įdomu, kad daugelio objektų vardai gana iškalbingi ir leidžia spėlioti jų
kilmės istorijas. Žinodami populiariausius padavimų ir sakmių siužetus galime
nujausti, kur link kryptų Bobakalnio, Kapų kalno, Mergaduobės, Meškaraisčio,
Žydiškio, Žviegliškio istorijų siužetai. Kai kurių nereikia ir spėlioti, jie aiškėja iš
turinyje suformuluotų tekstų pavadinimų. Jie sugrupuoti į 7 skyrelius: Kas manoma apie velnius (29 vnt.), Kas manoma apie pakaruoklius (6 vnt.), Pasakojimai apie
vaiduoklius (32 vnt.), Kas manoma ir pasakojama apie laumes (21 vnt.), Kas manoma ir
pasakojama apie užkeiktus pinigus (25 vnt.), Pasakojimai apie aitvarus (17 vnt.), Apie
paparčio žiedą (11 vnt.). Pridėję kitų rinkėjų užrašytus tekstus turime tikrai gražią
vieno kaimo tekstų kolekciją.
Matome, kad daugiausia pasakota apie vaiduoklius. Tai liudija ir objektų
sąrašo komentarai. Sakysime, apie Maglyną (buvusius krūmus kaimo pietryčiuose)
dažnai pasakoma, kad tai esanti nešvari vieta. Reikalo tai paminėti surasta net
viename vaikų skaičiavime nuo vieno iki dešimties. Jame ties septyni atsakoma
„nusišik Maglyni“.27 Prisiminus krūmyno charakteristiką siūlymas iš karto įgauna
naujų, ne vien komiškų spalvų.
Realiai apie pasivaidenimus pasakota kur kas dažniau. Kamajų apylinkėse
ir visoje Lietuvoje plačiai žinotas siužetas apie įvairiais pavidalais pasirodančius
užkeiktus pinigus taip pat neapsieina be vaiduoklių. Pinigus įkūnijusiam gyviui
reikią sušerti, ir vaikštantis lobis pavirsiąs pinigų ar aukso krūva (LPTK MtS
Lobiai, 1.1.1.17.).28 Kartais iš aprašomos situacijos matyti, kad pasakojama apie
stebimą velnią (pvz., LPTK MtS Velnias, 1.3.0.1, 1.3.0.3), o keistus nuotykius
naktigonėje išprovokuoja nakvynė ant vėlių kelio (LPTK MtS Vėlės. Numirėliai.
Vampyrai, 1.2.1.3).
Nesuvoktais įvykiais taip pat pa25
grįstos kai kurios istorijos apie aitvarus 26 LTR 2989, p. 6.
LTR 3838.
ir raganas. Sakysime, Plačiųjų miško 27 LTR 2989(729).
28
Taip čia ir toliau žymimi sakmių struktūriniaikalnelis buvo apaugęs kresnomis pusemantiniai tipai. Tam panaudotos santrumpos pašimis, ir tik viena išaugusi neįtikėtinai
aiškintos bendrame santrumpų sąraše knygos gale.
Plačiau žr. K e r b e l y t ė B . Lietuvių pasakojamosios
aukšta ir laiba. Esą taip nutikę dėl
tautosakos katalogas. Etiologinės sakmės. Mitologinės
to, kad sulėkusios raganos iš jos ėmė
sakmės. Padavimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3.
29
29
sakus savo pokyliams.
LTR 2989(426).
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Kaip ir įprasta sakmėms, dažnai nurodoma ne tik nutikusio įvykio vieta, bet
ir nuotykį patyrę konkretūs žmonės, to nuotykio aplinkybės. Taip sustiprinamas
žanrui būdingas tikroviškumo siekis ir, kaip sako šiuolaikinio folkloro tyrėjai,
įvietinama bendroji krašto kultūrinė atmintis. Deja, išsami visų tokių liudijimų
analizė šios serijos knygai būtų per platus užmojis. Tikėsimės, kad prie Vaineikių
tautosakos ir kartu su ja surinktos kitokios medžiagos dar bus progų grįžti ne
tik tyrėjams, bet ir leidėjams.

Vieno žaidimo vingiais
Paslaptis vieša, kad tautosaka yra gyva variantais. Dažnai jie atsirasdavo
visiškai spontaniškai, susiejant tekstą su kasdiene buitimi, supančia aplinka ar
momentine situacija. Juk XX a. pirmoje pusėje kaimų ir miestelių gyventojai dar
puikiai išmanė tautosakinių siužetų, vaizdų ir simbolių sistemą, tad norimą efektą
buvo galima pasiekti ne tik panaudojant tinkamus elementus, bet ir išradingai juos
derinant tarpusavyje. Puikus tokio kūrybinio manipuliavimo pavyzdys – Kazimiero
Markelio aprašytas žaidimas Vilkas ir avys. LLDK kartoteka rodo, kad jis žaistas
ne vien apie Rokiškį ir ne vien lietuvių. Įvairiai plėtotų variantų rasta visuose
šalies regionuose, jų skelbta Lietuvos stačiatikių ir kaimyninių tautų tautosakos
leidiniuose.30 Žaidimas pradedamas įžangine piemens kalba Ganau ganau aveles. Po
jos prasideda vilko ir piemens pokalbis, kurį K. Markelis taip aprašo:
„Žaidimo įdomumas priklauso grynai nuo piemens ir vilko pokalbių įmantrumo, nuo jų
išdaigų, nuo sugebėjimo perteikti tai, ko vienas ir kitas nori.
[...]
Žaidėjai-avys paprastai seka vilko ir piemens pokalbius dėmesingai, reaguodami
juoku, kartais ir replikomis, tačiau patys į tuos pokalbius nesikiša. Tai pasyvūs žaidimo
dalyviai, bent pirmoje žaidimo dalyje, kol vilkas išnešioja avis.
Dažnai ir suaugusieji, jei tik būna netoliese, neiškenčia nesusidomėję žaidimu. Iš
pradžių sekdami žaidimą šiaip sau, po kurio laiko pradeda nurodinėti vilkui ar piemeniui,
ką sakyti, ką prasimanyti.
Žaidėjai-avys į pokalbį nesikiša, bet gali gyvai reaguoti juoku, kartais net trumpomis replikomis. Kartais, jei žaidžiama netoli suaugusiųjų, į žaidimą įsijungia ir jie,
pamokydami piemenį, kaip įdomiau atsakinėti vilkui.“31
Užrašinėtojas pateikia šešis Vaine¤kiuose nugirstų pokalbių variantus. Viename, paklausus, kur piemuo buvęs anksčiau, atsakoma:
„– Turkų žemėj, linkų karalystėj, Užpalių makalynėj, Nečianių dilgynėj, virkščių
tankumynėj, pačioj ešerynėj.
– Ir kų veikei?
30
Фольклор старообрядцев Литвы: Народные песни,
– Un tvarta sėdėjau, pra tvarų žiūчастушки, детский фольклор, подг. Ю. Новиков,
rėjau, patvary gulæjau, iš smilgas šaudžiau,
Вильнюс, 2010, т. 3, с. 436; Дзiцячы фальклор, скла
дальнiк Г. А. Барташэвiч, складальнiк музычнай
par varstų spjaudžiau, un akmenia lepšį
часткi В. I. Ялатаў, Мiнск, 1972, с. 452–473.
kepjau, su lapetu sviestų tepjau, ragaišį 31 LTR 2989(219).
32
LTR 2989(219/1).
valgiau, rasalų gėriau.“32
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Šių moterų Kazys Markelis neįvardijo, bet gal ir jos mokė vaikus žaisti vilką ir avis?...
Fotografuota 1956 m. LTRFt 1824, LTRFt 1875

Taip pat bravūriškai apibūdinamas avių šeimininkas ir jo mokama alga:
„– Kena gi avelas?
– Trumpa drūta, dviem ailiam susiūta, pilvačiaus barzdačiaus, venatūria storaskūria,
kur skersas guli ir nieka neturi.
– A kiek gauni algas?
– Du skeltus, du maltus, du smailus, du kraivus, trečių par vidurį linktų.“33
Viliojant piemenį nuo avių sakoma, kad dėdienė kepa raguolius iš miežio
akuoto, juos padėjo ant pečiadangtės, apipylė rasalu, apdengė akėčiom, padėjo
pastalėn ir, jei jo nesulauks, suvalgys patys.34 Akivaizdu, kad čia pasitelkti piemenų dainelės Vivo vivolio, ginsim namolio (LLDK D 1038), dainuojamos genant
karves namo, motyvai. Kiti vaizdai primena formulines dainas (pvz., LLDK Vk 447,
448). Neva kiaurą piemens kepurę siūloma užsisiūti, vietoje adatos imant akėčių
kuolą, vietoje siūlo virkščią, o pasakius, jog nemoka siūti, piemuo siunčiamas pas
siuvėją, gyvenantį už kelmo35 – panašiai, kaip formulinėse pasakose (LPTK 3.1.0.9,
AT 2018)36 ar pasakose be galo (AT 2320). Komiškomis detalėmis vaizduojamas
ir ponas, neva vežantis riestainius, ku33
riuos piemuo galėtų susirinkti:
LTR 2989(219/2).
LTR 2989(219/4).
LTR 2989(219/3).
36
Tarptautinis pasakų katalogas: The Types of Folktale. A Classification and Bibliography. A. Aarne’s
Verzeichnis der Märchentypen. Translated and
enlarged by S. Thompson. – FF Communications,
No. 184, Helsinki, 1961.
34

„– A ka važiuoja?
– Žilu ažku nekaustytu, senam virščiam apkarstytu, lazdu inžabatu, neinvadeliatu, kiauran geldan pakinkytu.

35
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– Katra keliu?
– Par pūdymus, pa kelmynus, par Malaišių akmenynus.“37
Kai kurie cituoti fragmentai savo stilistika primena buitines oracijas – kalbas
apie nuotykius. Tokia motyvų įvairovė vaikiškame žaidime kiek stebina ir verčia
spėlioti, ar nebus aprašyti improvizacijos blyksniai iš tikrųjų inspiruoti suaugusiųjų,
kaip anksčiau paliudyta apraše, ir ar buvo jie tokie pat išradingi nebegaunant
pagalbos iš šalies. Kaip bebūtų, aprašytas žaidimas rodo, kad kamajiškiai mokėjo
ne tik pasitaikiusią laisvą minutę panaudoti pramogai ir žaismingai dalytis savo
atminties turtais. Jie suvokė tokių momentų svarbą ir mokėjo juos sustabdyti
popieriaus lape. Tai patvirtina ir skyriaus pradžioje paskelbta tautosakos rinkimo
apžvalga.

37

LTR 2989(219/5).
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O tu, Strazdeli, vargo,
laisvės paukšteli...
Jonas Kirlys

Mano tėvai gyveno Kamajų apylinkėje. Ir aš ten gimiau,
gyvenau, mokiausi, nuo pat vaikystės prisiklausiau kamajiškių garsingų pasakojimų apie kunigą Antaną Strazdą, kuris
didelę gyvenimo dalį gyveno Kamajuose. Čia jis mirė ir
buvo palaidotas.
Kodėl nuolatine gyvenimo vieta Strazdelis pasirinko
Kamajus? Nes kamajiškiai aukštaitiškai tiesūs, atviri, stačiokai.
Tiesą sako į akis, nesvarbu, ar ji skaudi, ar kas ir įsižeis.
Jų kalba – rytų aukštaičių tarmė. Strazdelis irgi buvo tiesus,
atviras, stačiokas, piestu stojęs prieš vargo žmonių priespaudą,
prieš svetimybes, rusinimą, lenkinimą ir šlėktiškumą, tuščią
valdininkų poniškumą. Čia jis parodė išimtinį atkaklumą,
kovingumą. Jis kovojo už lietuvišką kaimą, jo natūralumą,
už jo dvasią.
Kamajiškiai jo kitaip ir nevadino, o tik sumaloninę vardą – Strazdelis. Juk jis ranka rankon ėjo su vargo žmonėmis,
su kaimu. Aš, kaip kamajiškis, studentu būdamas vaikščiojau
po apylinkės kaimus, rinkau tautosaką ir kitokią pažintinę
medžiagą. Taip sužinojau, kad jis vaikštinėjęs po kaimo gryčias, užlipdavęs ant kieno nors kaimiškos duonkepės krosnies
(kuri Aukštaitijoje visada būdavo šilta) ir prigulęs kurdavęs,
sakydavęs eiles. Kartą jis bažnyčioje įlipęs į sakyklą sakyti
pamokslo. Ilgai tylėjęs, po to staiga prie burnos prisidėjęs
delną (iš sulenktų pirštų lyg vamzdelį padaręs) ir garsiai
papūtęs, sutrimitavęs, kad net visi nuščiuvę, tvirtai ištaręs:
„Šitaip paskutinę teismo dieną Viešpats šauks visus atsiskaityti.“ Po
to jautriai, ugningai išrėžęs pamokslą apie skriaudžiamuosius
ir skriaudikus, kad net visi verkę.
Mėgdavo nueiti ant Čižÿ kalnelio (už kilometro nuo
Kamajų), ten pasėdėti ir kurti eiles. Ten yra akmuo, kurio
istoriją naujaisiais laikais yra surinkęs ir aprašęs Kamajų mokytojas Alfonsas Vasiliauskas. Tie užrašai dabar yra Kamajų
vidurinės mokyklos muziejuje. Šis mokytojas užfiksavo, kad
1887 metais Rokiškyje A. Strazdo giesmė Pulkim ant kelių buvo
giedota lietuviškai, pritariant penkiems
pučiamiesiems instrumentams.
Perspausdinta iš XXI amžius,

2003, birž. 4.
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Mokytoja Ona Gervienė (Malcytė), kilusi iš Nemani¿nų kaimo, Kamajų parapijos, dabar gyvenanti Garliavojê, iš savo motinos buvo girdėjusi, kad Strazdelis
Kamajų dvare mokęs vaikus.
Kamajų bažnyčioje nuo senų laikų vyksta tradiciniai atlaidai: Šv. Kazimiero
(kovo 4 d.), Šv. Jono (birželio 24 d.) ir Rožinė (spalio 7 d.) su itin garsiomis
mugėmis (kermošiais). Ypač seniau žmonės suplaukdavo iš plačių apylinkių. Atvažiuodavo daug svečių kunigų. Po pamaldų jie klebonijoje puotaudavo. Bet
Strazdelis likdavo kur nors nuošaliau. Prie tos poniškai šlėktiškos draugijos sodietiškai kandus Strazdelis nepritapo. Geriau jis šventoriuje ar miestelyje, įsisukęs
į paprastų žmonių būrį, su jais šnekučiuodavosi.
Kadangi tais laikais (XVIII a. antroji pusė–XIX a. pirmoji pusė) klebonai bei
Bažnyčios hierarchai buvo lenkai ar sulenkėję lietuviai bajorai, tai „prasčiokas“
Strazdelis jiems buvo krislas akyje. Todėl jie visokiais būdais jį menkino, ieškojo
priekabių, kol galų gale bažnytinėse instancijose sudarė bylą, kad jį galėtų pasiųsti į Pažãislio vienuolyną. Prie kun. A. Strazdo giesmės Pulkim ant kelių prikibti
negalėjo – ji per daug buvo galinga.
1814 metais išleistoje poezijos knygoje Giesmės svietiškos ir šventos Strazdelis liaudiškai apgieda baudžiauninką, vargo žmogų, prilygindamas jį našlaičiui,
nuskriaustam iki ašarų, gegutei gegužėlei, taip liūdnai kukuojančiai ir vargus
rokuojančiai, strazdui strazdeliui, po skriaudų pranašaujančiam pavasarėlį. 1819
metais dėl jo Pagrabas Palšio sujudo visa protestantiškų priešginų banga: kritikavo,
smerkė, baudžiamąją bylą iškėlė.
Kai Strazdelis 1824 metais Vilniaus cenzūros komitetui įteikė savo rankraštį –
Giesmę Rygos miestui pagerbti (lenkų k.), vysk. J. Giedraičiui dedikuotus lenkiškus
eilėraščius ir lietuviškos poezijos rinkinį Giesmės svietiškos ir šventos (antra laida),
cenzūra jų nepatvirtino ir atmetė. Strazdelis dar kartą įteikė. Kai vėl atmetė, jis
1827 metais pasiuntė skundą į Petrapilį. Ten cenzorius nerado pagrindo uždrausti,
bet delsė, vilkino, ir rankraštis kažkur dingo.
Iš Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių matyti, kaip aktyviai puolė
Strazdelį Vilniaus dvasinė konsistorija – išsiuntinėjo raštus Kùpiškio, Obìlių, Upôtės
dekanams, reikalavo surinkti apie jį žinias (nežinota, kur jis gyvena, nes nuolat
keliavęs). Obelių dekanui kun. Stanevičiui pavesta nuvykti į Kamajus. Prasidėjo
daugybė susirašinėjimų, raštų siuntinėjimų, kaupėsi Strazdelio pasiaiškinimai.
V. Maciūnas knygoje Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą (1967) rašo,
kad Strazdas yra baigęs Varnių kunigų seminariją, penkerius metus yra dirbęs
Žemaitijos diecezijoje, persikėlė Vilniaus diecezijon ir 35 metus ten išbuvo. Buvęs
kamendoriumi Kupiškyje, penkerius metus be pareigų gyvenęs Uogínių akalicoje
(smulkių bajorėlių kaime), Vabalni¹ko parapijoje, kur su klebono leidimu laikydavęs pamaldas Uoginių koplyčioje.
Dvejus metus buvo kamendoriumi Panevėžyjê, vienerius – Pandėlyjê. Po to
Penionių girioje, Kupiškio parapijoje, pirkęs trobą ir penkerius metus ūkininkavęs.
Rašė lietuviškas ir lenkiškas eiles. Pamaldų dažnai ėjęs Šimoniÿ filijos bažnyčion.
Kelerius paskutinius metus iš šitos girios nuvažiuodavo į Kamajus – padėti bažnyčioje, kur išbūdavo maždaug po mėnesį. Kamajuose nusipirkęs namelius už
90 sidabro rublių ir ketverius metus ten išbuvęs. Gyvenęs prie kan. Valentinavičiaus
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(jam pageidaujant padėdavo bažnyčioje). Ilgai sirgo geltlige. 1824 m. sausio 1 d.
Kamajų klebono kun. Bankausko paprašytas, ėjo kamendoriaus pareigas. Gavus
kitą kamendorių, jis liko laisvas. Gyveno iš mažų anksčiau sukauptų atsargų. Iš
žmonių gavo žemės sklypą, kur sėjo javus. Parapijiečiai kartais duodavo grūdų
už šv. mišias.
Rekolekcijas 1823 metais atlikęs, o 1824 metais tikėjosi nuvažiuoti vienuolynan
ir ten atlikti. Iš Kamajų mažai ką aplankydavo. Per atlaidus klausė išpažinčių.
Kamajuose kasdien laikė šv. mišias. Sveikas būdamas, niekada jų nepraleido.
Dėl jo Kamajuose buvo apklausti keturi liudytojai: vargonininkas Jackevičius
ir Kamajų brolijos vyresnieji. Jie apie Strazdelį nieko blogo nepasakė. Nematė
jo girto nei nepadoriai besielgiančio. Čia gyvendamas Strazdelis buvo vienas,
turėjo arklį, jodavo raitas. Kai iš žydo pirko namelius ir ten persikėlė, klebonas
buvo nepatenkintas. Pamokslus sakė gerai. Per išpažintį buvęs per griežtas. Šiaip
klusnus, sukalbamas.
A. Strazdelio namuose buvo nepaprastas skurdas. Kambariai prasti, be
grindų, ankšti, su duonkepe krosnimi, visur nešvaru, tamsu, kartu ten buvusios
antys, vištos, triušiai, šunelis ir paršiukas. Atskirame kambaryje gyveno senyvo
amžiaus šeimininkė. Strazdelio drabužiai – prasti, lova – menka. O jis pats visada linksmas. Laukdavo, kad greitai išspausdins jo eiles (tai jam kartybėje tikras
pasaldinimas). Jis nusilpęs, bet gyvas, drąsus ir staigus.
Su caro valdžia artimai bendradarbiavusi bažnyčia nusprendė kun. A. Straz
dą pasiųsti į Pažaislio vienuolyną (nors caro valdžios atstovai niekur nefigūravo).
Tuokart (1829 m.) surašytas Strazdelio turtas įvertintas 26 rubliais 36 kapeikomis.
Važiuodamas Pažaislin skundėsi: „Anaiptol nesigiriu, saugok, Dieve, kad kuo nors
girčiausi, kaip tik mūsų Jėzaus Kristaus Kryžiumi.“ Savo pašaukimo darbuose nesijaučiąs kaip nors nusižengęs – be tardymo ir nuosprendžio, artimesnis mirčiai kaip
gyvenimui – šaukėsi į dangų Dovydo žodžiais: „Nukreipk piktą į mano priešininkus
ir dėl savo ištikimybės sunaikink juos.“ Rašė skundą Vilniaus diecezijos administracijai
lietuvių kalba, ta pačia, kuria kalbėjo Mindaugas, Kęstutis, Vytautas.
Tuo metu buvo daug blogesnių kunigų negu Strazdelis, o jų netrėmė į
Pažaislį. Strazdelis buvo kur kas mokytesnis, gabesnis (tai matyti iš jo kūrinių ir
rašytų skundų). Bet ponams užkliuvo jo lietuvybė. M. Riomeris rašė: „Du Astravo
ir Kriugiškių žmonės sakė: „Kunigai nemėgę Strazdo, į jį žiūrėję iš aukšto, nekęsdavę
jo. Jis buvęs druska akyse. Rėždavęs jiems tiesą į akis.“ Uolus Strazdelio talkininkas
kovoje su cenzūra buvo kun. V. Valmikas. Strazdelį gerbė J. Katelė. Jo eiles mėgo
Žemaičių vyskupas Giedraitis.
Savavališkai pasišalinęs iš Pažaislio, A. Strazdas sugrįžo į Kamajus. Čia ir
mirė 1833 metais. Buvo palaidotas balotoje vietoje už miestelio, kur telaidodavo
pakaruoklius. Dabar ten yra veikiančios Kamajų parapijos kapinės. Strazdelio kapas atsidūrė pačiame jų centre. Ant kapo stovi paprastas, pilkas, plokščias laukų
akmuo su metaliniu kryžiumi. Ant akmens šono užrašas (lenkų k.), žymintis, kad
čia palaidotas kun. Antanas Strazdas, giesmės Pulkim ant kelių autorius. Didelis
ketvirtainis kapas aptvertas stambia geležine grandine.
Dabartiniu metu, seniūnui Vytautui Viliui pasirūpinus, kapas naujai patvarkytas: nuvalytos rūdys, kerpės. Miestelio aikštės viduryje stovi A. Strazdui tašyto
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pilko granito paminklas (skulptorius A. Aleksandravičius), pastatytas 1933 metais.
Jis visada papuoštas gėlėmis. Tai gražus vietos mokytojų ir mokinių darbas.
Iki Antrojo pasaulinio karo tarp kamajiškių buvo girdėti liaudies dainų,
eiliavimų, kurių ne vienas galėjo būti kurti Strazdelio. Juk Strazdelis ir liaudis –
tos pačios dvasios. Privilegijuoti priešininkai prikūrė begales prasimanymų apie
jį, o vargšai jį gerbė, pripažino ir platino jo dainas. Kamajiškiai vis dar gerbia
ir myli Strazdelį.
O mums Strazdelis – Kunigas, tikras Lietuvos sąjūdininkas. Jis pačiais
tamsiausiais mūsų tautos laikais žvelgė toli – žadino laisvės ilgesį, šaukė į kovą.
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Rašytojas socialdemokratas
Jurgis Smalstys-Smolskis
Kazys Misius

1937 m. pabaigoje Lietuvos aido Kultūros priede yra paskelbta žinutė, kad
Vytautas Maknickas (Maknys) rašo monografiją apie Jurgį Smalstį-Smolskį.1 Tikėtina,
kad pradėjęs rašyti autorius susidūrė su šaltinių stoka. Be to, J. Smalsčio-Smolskio
teatrinės veiklos laikotarpis buvo trumpas, o apie jį, kaip socialdemokratą, rašyti
buvo neparanku. Matyt, todėl šio sumanymo teko atsisakyti.
Apie Jurgį Smalstį-Smolskį yra jo dukros Jurgitos išleista plati biografinė
apybraiža. Autorė, menkai temokėdama lietuviškai, lydima prancūzų kalbos dėstytojos, rinko žinias iš tėvo giminių, jį pažinojusių asmenų, archyvų ir bibliotekų
rankraštynų. Pagal surinktus duomenis parašė prancūzų kalba darbą Mano tėvas,
kurį į lietuvių kalbą išvertė Vytautas Kauneckas, o išleido Vagos leidykla.2 Autorė,
būdama Belgijos komunistų partijos narė, nesuprato, kad jos tėvas liko ištikimas
socialdemokratų idėjoms ir neretai jas painiojo su komunizmu. Vertėjas V. Kauneckas, pats buvęs socialdemokratas, dalį autorės nesusivokimų be jos žinios ištaisė,
tačiau dalis netikslumų liko.3
Kamajų, Obìlių, Pãndėlio apylinkėse buvo paplitusi pavardė Smalstys. Tačiau
dėl lenkinimo tendencijų šis asmenvardis metrikų knygose neretai buvo įrašomas
pavarde Smolskis. Taigi krikštijant Jurgį Smalstį, jis įrašytas Smolskiu. Atsirado
dviguba pavardė. Jurgis Smalstys-Smolskis gimė Kamajuose 1881 m. balandžio 21
(gegužės 3) d.4
Karolinos (mergautinė pavardė Grižaitė) ir Juozapo Smalsčių šeimoje gimė
net trylika vaikų, tačiau užaugo tik penki: Jurgis, Balys, Napalys, Antanas ir
Marytė. Iš brolių Jurgis buvo vyriausias. 1882 m. spalio 26 (lapkričio 7) d. gimė
sūnus Balys, o 1884 m. balandžio 24 (gegužės 6) d. – Napalys.5
Apie Jurgio vaikystę žinių nepavyko aptikti. Nesužinota, ar jis lankė rusišką
pradžios mokyklą Kamajuose, kieno paskatintas ir kada išmoko lietuviškai skaityti
ir rašyti. Kadangi Jurgio dėdė gyveno Rygoje, jaunuolis apsigyveno pas dėdę ir
mokėsi to miesto gimnazijoje. Brolio Napalio žiniomis, jį dėdė paragino lankytis
Rygos lietuvių vakaruose. Jaunuolis susidomėjo draudžiama lietuviška spauda. Iki
1898 m. lietuviškos spaudos gaudavo iš Rygos gimnazisto Juozo Petrulio, kurio
gimtinė Audrõs kaimas, netoli Ragìlių. Lietuviškos spaudos Jurgis įsigydavo ir
Rygoje.6 Tikėtina, kad lietuvių spauda
1
Lietuvos aidas, 1937, gruodžio 31, nr. 594, Kultūros
(Varpas, Ūkininkas, Tėvynės sargas) papriedas, p. 4.
žadino J. Smalsčio tautinius jausmus ir 2 Smalstytė J. Mano tėvas, Vilnius, 1967.
3
Faktai iš V. K a u n e c k o pasakojimo šio rašinio
paskatino jį nelikti nuošalyje, įsijungti į
autoriui.
kovą su caro valdžia. Dobilas Kirvelis 4 Gargasaitė D. J. Smalsčio-Smolskio gimimo data,
nurodo, kad J. Smalstys gimnaziją bai- 5 Literatūra ir menas, 1975, nr. 46.
Kamajų bažnyčios krikšto metrikų įrašai, Lietuvos
gė 1900 m. ir įstojo į Sankt Peterburgo
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1301,
ap. 1, b. 8, l. 70, 113.
universiteto Teisės fakultetą.7
6
Smalstytė J. Mano tėvas ...
1900 m. J. Smalstys pradeda ben- 7 Kirvelis D. Ramybės drumstėjas Jurgis Smolskisdradarbiauti lietuvių spaudoje. Bene
Smalstys, Gairės, 2011, nr. 10, p. 33.
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J. Smolskio krikšto
įrašo faksimilė.
LVIA, f. 1301, ap. 1,
b. 8,l. 16

pirma publikacija yra jo eilėraštis, skirtas Ūkininko dešimtmečio sukaktuvėms.8
J. Smalsčio poezijos 1900 m. dar buvo paskelbta Tėvynės sarge (nr. 9, p. 77) ir
Ūkininke (nr. 12, p. 180). Žinoma, pirmieji poezijos bandymai dar buvo silpnoki.
1900 m. platokame rašinyje J. Smalstys-Smolskis pateikia žinių apie Kamajų parapiją, mini statomą bažnyčią, rašo apie draudžiamos lietuviškos spaudos
paplitimą, primena Kamajų kunigo Domininko Tumėno veiklą, jo tremtį. Kviečia
sekti kunigo Antano Juškos pavyzdžiu ir tęsti jo darbus – rinkti tautosaką. Siūlo
Kamajų bažnyčioje giedamose giesmėse atsisakyti barbarizmų ir apskritai ragina
kunigus pagal išgales žadinti lietuvybę.9
J. Smalstys-Smolskis lankydavosi ir Sankt Peterburgo lietuvių vaidinimuose.
Aptardamas Sankt Peterburgo lietuvių Labdarių draugijos 1901 m. spalio 13 (26) d.
vakarą – tame mieste jau trečią kartą per metus buvo vaidinta V. Kozebrodzkio
komedija Dėdė atvažiavo – J. Smalstys, be kitko, rašė:
„Nesuprantamas yra palinkimas mūsų vertėjų arba sutaisytojų „pagal lenkišką“ prie
lenkiškų veikalų; jie iš tikro parodo begalinę energiją suradime niekam nevertų ten veikalų; jie išieško supelėjusius lenkų archyvus, ištraukia iš ten kokią knygpalaikę, išverčia
į lietuvių kalbą ir vaišina savo publiką. Savi gi tautiški veikalai tikrai verti perstatymo,
kaip antai: „Darbai be vakaruškų“, „Valsčiaus sūdas“, Gužučio geresnieji veikalai ir
t. t., kurie belste beldžia į duris scenos – tie turi laukti, tiems nėra vietos, tie per daug
„mužikiški“. <...>
Labai abejoju, ar vaišindami savo jauną publiką tokiais skoniais, kaip „Žilė galvon – velnias uodegon“, „Dėdė atvažiavo“ ir t. t. turėsime gerą ir vaisingą įtekmę
ant jos neišlavintų ir negalinčių dar kritiškai žiūrėti protų (čia aš kalbu apie lietuvius
darbininkus).“10
Matome, kad J. Smalstys kviečia vaidinti lietuvių autorių kūrinius.
Jis spaudoje pranešė ir apie 1902 m.
sausio pradžioje Zarasų apskrityje
vykusį lietuvišką vakarą, ten „so-

Jurgis Galinis [Jurgis Smalstys]. Ant „Ūkininko“
sukaktuvių, Ūkininkas, 1900, nr. 1, p. 5.
9
Jurgis Galinis [Jurgis Smalstys]. Zarasų pav.
Kamajai, Ūkininkas, 1900, nr. 2, p. 25–26.
10
Galinis [Smalstys J.]. Dėlei lietuviškųjų spektaklių, Varpas, 1902, nr. 3–4, p. 89–90.
8
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diečiai“ vaidino komedijas: Žemaitės Valsčiaus sūdas ir Vaižganto Nepadėjus nėr ko
kasti. Susirinko apie 40 žiūrovų. Suprantama, kad autorius negalėjo nurodyti, kur
tai vyko. Neaišku, ar J. Smalstys tada ir pats vaidino, ar buvo tik žiūrovas.11 Apie
Kamajų vaidintojų kuopelę ir J. Smalsčio darbą joje rašyta autoriaus straipsnyje
1905–1906 metų revoliucijos įvykiai Kamajuose.
1903 m. spaudoje J. Smalstys aprašė 1902 m. vykusį Kamajų miestelio gyventojų pasipriešinimą dvarui dėl ganyklų. Nuo seno kamajiškiai ganė gyvulius
dvaro kirtimuose, kurie priėjo prie ūkininkų žemių. Byla dėl ganyklų tęsėsi daugel
metų. Pagaliau 1902 m. rudenį dvaro administracija nutarė kirtimus išarti. Ūkininkai
pasipriešino jėga ir arti neleido. Kitą dieną J. Pšezdzeckis pasiuntė darbininkus
su gausia apsauga. Nebegalėdami pasipriešinti, nuskubėję į Rokiškį vyrai pasiuntė Kauno gubernatoriui telegramą. Valdžia įsakė nutraukti arimą, kol nesibaigus
byla.12 Regis, kad toje kovoje aktyviai dalyvavo ir Jurgio tėvas Juozapas Smalstys.
1903 m. gruodžio mėn. J. Smalstys parašė laišką Jonui Basanavičiui, jame
siūlė įsteigti lietuvių etnografijos draugiją ir žadėjo prie jos prisidėti. Taip pat
rašė apie jo surinktą tautosaką. Dabar 3–4-iems mėnesiams numatęs važiuoti į
tėviškę rinkti „visokių etnografiškų liekanų“. Klausė, gal reikalingos žinios iš Kamajų
apylinkių. Siūlė J. Basanavičiui parašyti į Varpą dėl etnografinių žinių rinkimo,
kad jaunimas per vasarą galėtų pasidarbuoti toje srityje.
J. Basanavičius atsakė, kad etnografijos draugijos įsteigti jam nepavyko, nes
atsirado tik 4–5 nariai. J. Smalsčio surinktą tautosaką (pasakas ir burtus) galėsiąs
paskelbti 5-ame ar 6-ame lietuviškų pasakų tome. Nurodė, kad būtina užrašyti
laikantis savo krašto dialekto, prie kiekvienos pasakos nurodyti pateikėją ir jo
gyvenamąją vietą.13 Ar J. Smalstys-Smolskis pasiuntė tautosakos J. Basanavičiui,
netyrinėta.
Pradėjus eiti dienraščiui Vilniaus žinios, J. Smalstys 1904–1906 m. jame skelbė
žinutes ir aktualius, net poleminius straipsnius. Apie J. Smalsčio veiklą Kamajuose 1905 m. jau rašyta str. 1905–1906 metų revoliucijos įvykiai Kamajuose. Galima
paminėti, kad 1905 m. lapkričio 13 (26) d. jis vadovavo mitingui Svėdasuose. Ten
J. Smalstys raginęs nebemokėti išperkamųjų mokesčių už žemę, nevykdyti valdžios
nurodymų. Tą dieną žmonės atėję į vietos mokyklą, peršovę caro paveikslą, jį
išnešę į gatvę. J. Smalstys klausęs minios, „ar reikalingas tas caras“. Išgirdęs neigiamą atsakymą, jis metęs paveikslą ant žemės ir liepęs žmonėms jį mindžioti.14
Pasklidus kalboms, kad žydai vagia arklius, Kamajuose provokatoriai bandė
apiplėšti ir nuniokoti žydo vaistinę. J. Smalstys suklaidintus žmones sustabdė.
Netrukus parengė atsišaukimą Šalin
pogromą Kamajuose! Talkininkaujant 11 Keleivis. Sodiečių spektakliai, Ūkininkas, 1900,
nr. 3, p. 26–27; Vienybė lietuvninkų, 1902, geg. 7,
sesutei Marytei, atsišaukimas buvo
nr. 19, p. 222.
15
padaugintas šapirografu ir išplatintas.
12
Laučasai [Smalstys J.]. Dėl ganyklų. Kamajai,
J. Smalstys-Smolskis kaltintas dėl
Naujienos, 1903, nr. 6, p. 134–136.
13
Basanavičius J. Rinktiniai raštai, Vilnius, 1970,
to, kad spalio mėn. pabaigoje atvykęs
p. 796–797, 982 (J. Basanavičiaus laiškas J. Smolskiui
į Aluotų valsčiaus valdybos būstinę
ir jo laiško Basanavičiui santrauka).
Kunigiškių kaime, kur susirinkę apie 14 Zarasų apskr. ispravniko raštas Kauno gub. žandarmerijos valdybos viršininkui, LVIA, f. 1227,
200 valstiečių. Jis raginęs žmones nemoap. 1, b. 248, l. 2.
kėti mokesčių, netarnauti kariuomenėje, 15 Smalstytė J. Mano tėvas, p. 65–71.
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neklausyti rusų valdžios. Valsčiaus raštininkas Aleksiejus Panfilovas surašęs
rusiškai tuos reikalavimus atskirame
lape, kaip valsčiaus sueigos nutarimą,
o lietuviškai rašyti atsisakęs.
Lapkričio mėn. pabaigoje
J. Smalstys-Smolskis su Pranu Sagadinu, Kazimieru Kutka ir kitais vėl
atvykę į Aluotų valsčiaus valdybą. Susirinkusiems žmonėms kalbėjęs panašiai
kaip ir anksčiau. Jo kalbos paveikti
žmonės nuėję į netoliese esančią mo- Bendraminčiai pusbroliai J. Zakarevičius
kyklą ir mokytojo Ivano Kačianovskio (kairėje) ir J. Smalstys. Iš J. Smalstytės
akivaizdoje sunaikinę kabojusius carų „Mano tėvas“ (įklija)
ir carienės portretus. Paskui caro ir
carienės portretus sunaikinę ir valsčiaus valdyboje. Ankstesnis rusiškas valsčiaus
sueigos nutarimo protokolas, diktuojamas J. Smalsčio-Smolskio į valsčiaus knygą
įrašytas lietuviškai.16
1905 m. gruodžio 20 (1906 m. sausio 1) d. į Užpålių valsčiaus valdybą
susirinko apie 500–600 valstiečių. Jiems kalbas pasakė J. Smalstys ir P. Sagadinas. Žmonės raginti neklausyti valdžios, pareigūnus rusus pakeisti lietuviais. Po
to minia sunaikino šių Užpalių įstaigų lenteles su rusiškais užrašais: valsčiaus
valdybos, mokyklos, miestelėnų valdybos, policijos punkto (uriadniko) būstinės.
Žmonės žygiavo Užpalių gatve. Buvo nešama raudona ir juoda vėliavos. Suplėšytas miestelėnų valdyboje kabojęs caro portretas. Kauno žandarmerijos valdybos
viršininkas J. Smalstį-Smolskį pavadino pačiu kenksmingiausiu agitatoriumi. 17
Paskelbta J. Smalsčio paieška visoje Rusijos imperijoje. Čia paminėta tik dalis
mitingų, kuriuose kalbėjo J. Smalstys.
Kai 1905 m. gruodžio pabaigoje netoli Kriaunÿ Pakenės vienkiemyje buvo
suimtas J. Smalsčio pusbrolis Jonas Zakarevičius (jų motinos buvo seserys), tą
naktį netoliese valstiečio sodyboje slapstėsi ir Jurgis. Lietuvoje slapstytis tapo
pavojinga. Su Jonu Kaškaičiu tarėsi bėgti į Šveicariją, bet Jurgis neturėjo pinigų
ir iki sutarto laiko susitikti neatvyko. Apie 1906 m. vasario mėn. Jurgis perėjo
sieną su Prūsija, atvyko į Tilžę ir netrukus atsidūrė Šveicarijoje. Tačiau ten neilgai užsibuvo. 1906 m. pavasarį Juozo Sviderskio slapyvardžiu grįžo į Lietuvą ir
apsigyveno Vilniuje ir dirbo Lietuvos socialdemokratų centro komitete.
1906 m. parašė ir išspausdino vieno veiksmo komediją Nutrūko, skirtą Kamajų vaidintojų būreliui ir apsakymą Vasaros rytas. J. Smalsčio komedija Nutrūko
1906–1910 m. lietuvių mėgėjų teatruose vaidinta 51 kartą ir tuo laikotarpiu buvo
viena populiariausių.18 Dažnai ši kome- 16
1916 08 18 J. Smolskio kaltinamasis aktas, LVIA,
dija vaidinta ir 1911–1914 m.
f. 445, ap. 3, b. 1043, l. 4.
1906 m. vasarą socialdemokratų 17 1905 12 28 Kauno gub. žandarmerijos viršininko
raštas gubernatoriui, LVIA, f. 378, PS, 1905, b. 19,
vadovybė pasiuntė J. Smalstį vykti į
l. 144.
Suvalkiją ir kartu su kitais organizuo- 18 Biržiška M. Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos,
Kaunas, 1938, kn. 2, p. 216.
ti dvarų darbininkų streikus. Jis buvo
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J. Smalsčio-Smolskio knygelių viršeliai

paskirtas į Zypliÿ ir kitus dvarus. Sėkmingai atlikęs užduotį grįžo į Vilnių, kur
rugpjūčio mėnesį kartu su Andriumi Verbyla slaptoje socialdemokratų spaustuvėje
spausdino atsišaukimus.19
Jono Puteikio atsiminimuose rašoma, kad 1907 m. gegužės mėn. jo dėdės
Viliaus sodyboje, Berni¿nuose (Zarasų r.), įvyko socialdemokratų pasitarimas. Jame
dalyvavę Jurgis ir Napalys (?) Smalsčiai, Mykolas Baltakis, Vilius ir Jonas Puteikiai, Kulikauskas ir Bacius. Jurgis savo kalboje pasakęs, kad jiems tęsti kovą yra
nebeįmanoma. Todėl reikia organizuoti jaunimą, kuris dar nėra policijos įskaitoje.20
Vilniuje Jurgis veikė tarp tekstilės darbininkų, suorganizavo nelegalią Vilniaus spaustuvininkų sąjungą.
Vieną 1907 m. vasaros vakarą J. Smalstys grįžo į išsinuomotą butą Beµmonte.
Priėjęs prie vartų pamatė stovintį policininką ir kiemsargį. Pasakęs „ne į tą kiemą
patekau“, Jurgis nuėjo toliau. Policininkas paklausė sargo, ar ne ieškomas žmogus
nuėjo. Šis atsakė, – rodos, tas. Policininkas puolė vytis, tačiau Jurgiui pavyko
pabėgti. Jo bute padaryta krata. Paimti visi daiktai. Policijos grobiu tapo ir kelios
Jurgio parašytos apysakos.
Dėl policijos ir žandarmerijos persekiojimų J. Smalsčiui Vilniuje gyventi 19 A. Verbylos atsiminimai, Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA) LKP dokumentų skyrius, f. 77,
pasidarė pavojinga. Todėl LSDP centro
ap. 28, b. 12396, l. 75, 80.
komitetas jį pasiuntė į Baµstogę darbuo- 20 J. P u t e i k i o atsiminimai, LYA, LKP dokumentų
tis tarp tekstilės darbininkų. Ten dirbti
skyrius, f. 3377, ap. 38, b. 226, l. 4.
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buvo ypač sunku. Atvykėlis, ir dar
lietuvis, lenkams darbininkams nebuvo
autoritetas. Jo darbui buvo daromos
įvairios kliūtys, intrigos. Pairo Jurgio
sveikata. Todėl jis išvyko į Krymą pataisyti sveikatos ir pailsėti.21
Gal kieno atpažintas ir įskųstas
ar dėl policijos budrumo vykdant paiešką, 1906 m. birželio ar liepos mėnesį
J. Smalstys-Smolskis Kryme buvo suimtas ir uždarytas į Simferopolio kalėjimo Žermena ir Jurgis Smalsčiai. Apie 1918 m.
bendrą kamerą. Toje kameroje kaliniui Iš „Gairės“, 2011, nr. 10, p. 36
Antonui Makovskiui iš Podolsko gubernijos baigėsi bausmės laikas. Kadangi J. Smolskis etapu turėjo būti siunčiamas į
Zårasus, o A. Makovskis į gyvenamąją vietą, pasiūlyta jam pasivadinti J. Smolskiu,
o paskui teisintis, kad kalinių buvo priverstas tai padaryti. Kurį laiką pagalvojęs
A. Makovskis sutiko pasiaukoti. 1907 m. liepos 13 (26) d. su Simferopolio policijos
lydraščiu A. Makovskis etapu išsiunčiamas į Zarasus, o J. Smalstys-Smolskis – į
Podolsko gubernijos Lučinco valsčių. Rugpjūčio 2 (15) d. į Zarasų policiją vietoj
J. Smolskio buvo atgabentas A. Makovskis. Tuoj pasiunčiama Podolsko gubernijos Mogilevsko apskr. ispravnikui telegrama – „Nepaleisti Makovskio“. Deja, atėjo
atsakymas, kad A. Makovskis atgabentas į Lučinco miestelį ir tą pačią dieną
nežinia kur išvyko. J. Smalsčio žodžiais, jis bijodamas, kad pristačius į vietą,
galįs pasirodyti ne tuo asmeniu, susitaręs su sargybiniu, kuris jį paleidęs. Jurgiui
į geležinkelio stotį tekę pėsčiomis eiti apie 50 kilometrų.22
Šiek tiek pasislapstęs Vilniuje Jurgis išvyko į Krokuvą, paskui į Zakopanę,
ten gydėsi ir rašė. Iš Zakopanės persikėlė į Kapri salą (Italijoje), čia neilgai pagyvenęs atvyko į Šveicariją, apsistojo Arozoje. Parodė broliui du sąsiuvinius prirašytų įdomių apysakų, kurios 1913 ar 1914 m. per kratą Šiauliuosê ar Padubysyjê
pateko į policijos nagus ir pražuvo.23
1910 m. Jurgis atvyko į Belgiją ir Briuselyje įstojo į Naująjį universitetą,
kuriame studijavo politinius ir visuomeninius mokslus. 1911 m. jis susipažino su
mokytoja Žermena (Germain Geelens). Jie vienas kitam patiko ne tik iš išvaizdos,
bet ir idėjomis. Jiedu artimai susidraugavo. 1913 m. Jurgis baigė studijas, gavo
politinių ir visuomeninių mokslų licenciato diplomą. Jam rūpėjo Lietuva. Tais
pačiais metais J. Smalstys su svetimu Piotro Orlovo pasu slapta atvyko į Rusiją.
Jis įsidarbino buhalteriu vienoje Uralo kasyklų. Pagal susitarimą Žermena turėjo
atvykti į Lietuvą 1914 m. vasarą.
Žermena 1914 m. vasarą traukiniu atvažiavo į Vilnių, o iš ten į Šiaulius,
pas Jurgio pažįstamą iš studijų Sankt
21
[Smalstys N.]. Kamajų respublika, Socialdemokratas,
Peterburge Peliksą Bugailiškį. Apie ap1932 rugs. 9, nr. 37, p. 3.
silankymą Jurgis buvo pranešęs laišku. 22 Ten pat; Smalstytė J. Mano tėvas, p. 65–71, 166–165;
1907 08 17 Kauno gubernatoriaus raštas Kauno
Dėl konspiracijos Žermena pas P. Bugub. žandarmerijos valdybos viršininkui, LVIA,
gailiškį atvyko viena, tačiau ji kalbėjo
f. 1227, ap. 1, b. 248, l. 14.
tik prancūziškai, o Peliksas tos kalbos 23 [Smalstys N.]. Kamajų respublika ...
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nemokėjo. Žermeną ėmė globoti Lukauskiai ir ją apgyvendino savo vasarnamyje
Padubysyje. Netrukus atvyko ir J. Smolskis. Jie apsigyveno netoliese Baziliónuose. Rusų cerkvės dvasininkui naujieji kaimynai pasirodė įtartini. Rodos, kad ir
Bazilionuose Žermena gyveno viena, o Jurgis buvo apsistojęs miško sodyboje,
jie susitikinėjo slapta. Pajutę esantys sekami, Jurgis su Žermena išvyko į Rusijos
sostinę Sankt Peterburgą.24
Per Pirmojo pasaulinio karo kovas 1915 m. iš Vilniaus buvo evakuoti archyvai.
Manydamas, kad Sankt Peterburge atsidūrė žandarmerijos ir Vilniaus teismo rūmų
archyvai ir dėl to kilo didesnis pavojus įkliūti, J. Smalstys su Žermena nutarė
išvykti į Sibirą. Jie išvyko 1916 m. gegužės mėn. Dar traukinyje Irkutsko srityje
geležinkelio žandarmerija tikrino keleivių dokumentus. Jurgis suimamas, sukaustomas grandinėmis ir išgabenamas į Velikije Luki, o vėliau į Kostromos kalėjimą.
Žermena grįžo į Sankt Peterburgą. Ten jai padėjo keli Jurgio draugai lietuviai.25
1916 m. rugpjūčio 18 (31) d. Kostromoje surašomas J. Smolskio kaltinamasis
aktas. Dėl blogo maisto ir sunkių kalinimo sąlygų sušlubavo Jurgio sveikata. Kalėjimo gydytojas jam pripažino neurasteniją ir stiprią anemiją. Tuo motyvuodamas
1916 m. spalį J. Smolskis pasiprašė perkeliamas iš Kostromos į Maskvos kalėjimą.
Pagaliau Kostromos gubernijos kalėjimų inspekcija pranešė Vilniaus teismo rūmams Maskvoje, kad J. Smolskis iš Kostromos perkeliamas į Maskvos kalėjimą.26
Spalio 10 (23) d. J. Smalstys išsiunčiamas į Maskvos kalėjimą. Gavusi šią
žinią, į Maskvą atvyksta ir Žermena. Jie kalėjime oficialiai susituokė. Žermena
1916 m. gruodžio 22 (1917 sausio 4) d. pasiuntė prašymą paleisti sužadėtinį už
užstatą. Tuo pat metu, motyvuodamas bloga sveikata, paleisti jį už užstatą prašė
ir J. Smolskis. Prašymai buvo atmesti, nes suimtajam kaltinimai esą pernelyg
sunkūs. Tačiau vasario mėn. Rusijoje įvyko revoliucija. 1917 m. kovo 6 (19) d.
buvo paskelbta amnestija. Todėl 1917 m. balandžio 12 (25) d. J. Smolskiui byla
nutraukta.27 Minimoje byloje nėra jokių apklausų protokolų, tiktai kaltinamasis
aktas, surašytas remiantis kita byla, kurios rasti nepavyko.
Paleistas iš kalėjimo J. Smalstys su žmona išvyko į Kaukazą pailsėti. Netrukus
vėl grįžo į Maskvą. Jurgis kartu su Stasiu Matulaičiu veikė tarp lietuvių pabėgėlių,
kurių Maskvoje buvo apie 13 tūkst., organizavo socialdemokratų kuopeles. 1917 m.
lapkritį pradėtas leisti savaitraštis Socialdemokratas, kurį redagavo S. Matulaitis.
Jame bendradarbiavo ir J. Smalstys. Pasitraukusius dėl karo į Rusiją visų pažiūrų
lietuvius organizavo Lietuvos draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti komitetas,
turėjęs Rusijoje apie 250 skyrių. 1917 m. kovo mėn. Rusijoje įsisteigė Lietuvių
Tautos Taryba ir Laikinasis lietuvių valdomasis komitetas. Lietuvių Tautos Taryba
nutarė 1917 m. gegužės 27 (birželio 9) d. Petrapilyje (Sankt Peterburge) sukviesti
lietuvių seimą. Nuo Maskvos lietuvių delegatais išrinkti S. Matulaitis, J. Smolskis ir
dar 3 darbininkai. J. Smalstys-Smolskis
seime dirbo socialdemokratų frakcijoje. 24 Smalstytė J. Mano tėvas, p. 190–212; Bugailiškis
Po 1917 m. lapkričio 7 d. per- 25 P. Gyvenimo vieškeliais, Šiauliai, 1994, p. 110–111.
Smalstytė J. Mano tėvas, p. 222–224.
versmo Maskvoje buvo įkurtas lietuvių 26 1916 09 14 J. Smolskio prašymas prokurorui ir
1916 11 09 kalėjimų inspekcijos pranešimas, LVIA,
reikalams komisariatas, kuriame dirbo
f. 445, ap. 3, b. 1043, l. 11, 15.
ir J. Smalstys. Komisariatas sudarinėjo 27 Prašymai dėl J. Smolskio paleidimo ir kt. susirašinėjimas, ten pat, l. 36–43.
iš Lietuvos į Rusiją išvežtų fabrikų,
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dirbtuvių įrengimų, mašinų, bibliotekų knygų, valdžios įstaigų, jų archyvų sąrašus.
Tikėtasi, kad tai bus grąžinta į Lietuvą. 1918 m. iš Peterburgo į Maskvą atvykęs
Kapsukas su Zigmu Aleksa minėtą komisariatą likvidavo.28
Atsiradus galimybei, 1918 m. vasarą Jurgis su žmona išvyko į dar vokiečių okupuotą Lietuvą. Gyveno daugiausia gimtinėje, Kamajuose. Vokietijoje kilus
neramumams 1918 m. lapkričio 9 d. kaizeris atsisakė sosto. Lapkričio 11 d. Vokietija su Antante pasirašė paliaubas. Vokietija įsipareigojo išvesti kariuomenę iš
okupuotų kraštų. Jau lapkričio 13 d. Lietuvos valstybės tarybos ir vyriausybės
paskelbtame atsišaukime žmonės paraginti kurti savivaldas.29
Lapkričio mėn. pabaigoje Rokiškio apskr. viršininku paskirtas gydytojas
Vladas Lašas. Dar tą patį mėnesį sušauktas apskrities valsčių ir parapijų komitetų
įgaliotinių suvažiavimas. Buvo išrinktas 3 asmenų laikinasis apskrities komitetas,
į kurį įėjo J. Smalstys-Smolskis, V. Lašas ir J. Macijauskas. Gruodžio mėn. įvyko
pirmasis apskrities seimelis, kuris išrinko 7 narių apskrities komitetą, jo pirmininku tapo J. Smalstys.30
Komitetas nedaug ką tegalėjo nuveikti; gruodžio 22 d. iš Daugpilio įsiveržę
Kapsuko pasiųsti komunistai seimelį išvaikė. Visą valdžią perėmė apskrities revoliucinis komitetas (revkomas). Pirmuoju Rokiškio apskr. komisaru buvo paskirtas
Juozas Janulis, pasivadinęs Adomaičiu. Rokiškio apskrities revkomo būstinė buvo
Obeliuose. Tuoj buvo gautas Kapsuko nurodymas atleisti „išdaviką“ J. Smalstį iš
bet kokių pareigų. Tačiau revoliucinio komiteto Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Purėnas, žinodamas, kad Jurgis su žmona tiesiog vos ne badauja, jį slapta
įdarbino savo padėjėju. J. Smalstys, kaip išsilavinęs ir kultūringas žmogus, buvo
siunčiamas skaityti paskaitų, rengti mitingų. Apie vieną iš jų buvęs Lietuvos
Respublikos karininkas Petras Jakštas rašė:
„1919 m. pavasarį, berods balandžio pabaigoje, vieną sekmadienį po pamaldų Žiobiškio
bažnyčios pamūryje Smalstys surengė mitingą. Jis kalbėjo apie caro Rusijos priespaudą
ir apie vokiečių okupacinės valdžios žiaurumus. Ragino mokytis, dirbti ir rūpintis šviesesne Lietuvos ateitim. Jokios demagogijos, jokios neapykantos jo kalboje nebuvo. Žmonės
nuoširdžiai klausėsi jo kalbos ir nuoširdžiai jai pritarė. Atrodė, kad jis kalbėjo tai, kuo
patys tikėjo. Po mitingo klebonas kun. [Jurgis] Gogelis pakvietė jį papietauti.“31
Jokio atlyginimo revoliucinis komitetas mokytojams nemokėjo. Apie 1919 m.
gegužės 30 d. Rokiškio apskritį užėmė Lietuvos kariuomenės 2-asis pulkas, kuriam
vadovavo Vincas Grigaliūnas-Glovackis. Tai buvo žiaurus ir savivaliaujantis Rusijos
karininkas. 1919 kovo 4 d. už savivaliavimą ir mirties bausmės įvedimą pulke
buvo iš pareigų atleistas, tačiau turėjo
28
Matulaitis S. Atsiminimai ir kiti kūriniai, Vilnius,
aukštų pareigūnų užnugarį ir po dvie1957, p. 16–170.
jų mėnesių vėl paskiriamas to paties, 29 Lietuvos piliečiai! Lietuvos aidas, 1918 lapkr. 13,
antrojo pulko vadu. Ten, kur praėjo jo 30 nr. 130, p. 2.
Kaubrys S. Vietinės savivaldos istorinės raidos
kariuomenė, buvo iškabinėti skelbimai:
bruožai (1918–1939), Rokiškis: miestas kraštas žmonės,
„Visiems gyventojams. Visa valdžia, tiek
karinė, tiek civilinė, priklauso man. Griežtai

31

Vilnius, 1999, p. 263–264.
Jakštienė S. Pastabos, patikslinančios A. Smalsčio
biografiją. Iš P. Jakšto prisiminimų, Gimtinė, 1991,
nr. 11, p. 3.
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reikalauju skubiai vykdyti visus mano įsakymus ir patvarkymus. Nevykdantieji bus atiduoti
karo lauko teismui ir nubausti sušaudant. – Panevėžio ir rytinės srities karo viršininkas.“
V. Grigaliūnas-Glovackis silpnai mokėjo lietuviškai, socialdemokratus ir visus kairiųjų pažiūrų žmones laikė bolševikais, kuriuos reikalavo šaudyti. 1919 m.
apie birželio mėn. vidurį socialdemokratas Feliksas Valiukas su žmona Ona, turėdami leidimą, traukiniu važiavo į Kauną. Juos pažinęs V. Grigaliūnas-Glovackis
Panemunìlio geležinkelio stotyje įsakė savo karininkams Valiukus suimti. Jie neva
vežti į Panevėžį, tačiau, prie Bajõriškių kaimo kapinaičių 1919 m. birželio 19 d.
buvo sušaudyti. Liko dvejų metų dukrelė.32
Sužinojęs apie Valiukų sušaudymą, J. Smalstys slapstėsi. Deja, 1919 m.
birželio 26 d. tarp Kamajų ir Panemunėlio, prie Neviìrių kaimo, Jurgį sulaikė
patruliai. Jis nugabentas į Rokiškio areštinę. Jurgiui, neginkluotam ir ne kariškiui,
buvo ruošiamas karo lauko teismas. Draugai teisininkai norėjo J. Smalstį apginti
teisinėmis priemonėmis. Besilaukianti ir serganti Jurgio žmona Žermena organizavo
parašų rinkimą. O Grigaliūnas skubėjo tam užbėgti už akių.
Pakriauniÿ dvare vykdavo karo lauko teismai. To dvaro pamiškė sugėrė
nemažai sušaudytųjų kraujo. Paskirtas teismo pirmininku karininkas Pranas Mačiulis gavo teismo narių sąrašą ir įsakymą išnagrinėti bylą prieš J. Smalstį. Teismas
vyko kieme po liepa, kur buvo pastatytas stalas ir 6 kėdės. Sekretorius Petras
Aglinskas perskaitė kaltinamąjį aktą. J. Smolskis esąs socialistas, bedievis, raginęs
žmones neklausyti caro valdžios, nemokėti mokesčių, daužyti degtinės parduotuves. Šeimininkaujant bolševikams, J. Smolskis sakęs prakalbas. Kamajų klebono
pasirašytame rašte buvo teigiama, kad J. Smolskis nelankąs bažnyčios, girdėjęs,
kad per jo kaltę bolševikų sušaudytas Alūkstõs klebonas kun. Jonas Budrys.
Matyt, todėl teismo nariu paskirtas minėto kunigo brolis Antanas Budrys, kuris
reikalavo J. Smolskiui mirties bausmės. Paaiškėjus, kad dėl bolševikų nužudyto
kun. J. Budrio J. Smolskis niekuo dėtas, dėl jo pasmerkimo mirties bausme teismo
nariai balsavo. Keturi nariai buvo prieš mirties bausmę, o vienas – A. Budrys
buvo už. Tada teismo pirmininkas pasiūlė skirti 3 metus sunkiųjų darbų kalėjimo. Su šiuo pasiūlymu sutiko net reikalavęs mirties bausmės A. Budrys. Taip
vienbalsiai J. Smolskis buvo nubaustas 3 metais sunkiųjų darbų kalėjimo. Gavęs
teismo nuosprendį V. Grigaliūnas-Glovackis atsisakė jį patvirtinti ir paskyrė naują
teismo sudėtį, kuriai pirmininkavo Jonas Laurinaitis.
Kitas J. Smalsčio teismas prasidėjo Pakriaunyjê 1919 m. liepos 4 d. ankstų
rytą. Jo nuosprendžiu J. Smalstys nubaudžiamas 6 metus sunkiųjų darbų kalėjimo. Nurodyta nuteistąjį nugabenti į Rokiškio areštinę, o iš ten į Kauno sunkiųjų
darbų kalėjimą. Dar liepos 2 d. iš generalinio štabo į Panevėžį buvo pasiųsta
telefonograma, kurioje įsakoma J. Smalsčio-Smolskio bylą perduoti Krašto apsaugos
ministerijai. Tiktai liepos 5 d. Panevėžio komendantūra apie tai pranešė Rokiškio
komendantūrai. Liepos 6 d. ankstų rytą paskirtas puskarininkis Petras Valasinavičius ir kareivis Juozas Pėža išsivedė Jurgį varyti į Obeliùs. Nuėjus kelis šimtus metrų nuo dvaro prie Pakriaunių
miško, puskarininkis įsakė nuteistajam 32 Kirvelis D. Ramybės drumstėjas Jurgis SmolskisSmalstys, Gairės, 2011, nr. 10, p. 37–38.
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liko. P. Valasinavičius šovė į Jurgį. Šūvis į galvą buvo mirtinas. Grįžę kariškiai
pranešė neva kalinys bandęs bėgti, todėl buvo nušautas. Palaidojusi nužudymo
vietoje vyrą, Žermena išvyko į Belgiją. 1920 m. vasario 8 d. gimusi dukrytė buvo
pavadinta Jurgita (prancūziškai Georgette).33
Vyriausybė dėl Valiukų ir Smalsčio nužudymo paskyrė tardymo komisiją.
Komisija savo 1919 m. rugpjūčio 7 d. pranešime konstatavo, kad J. SmalsčioSmolskio tardymas „buvo daromas vienpusiškai“. Komisija negalėjo apklausti kareivių, kurie varė J. Smolskį, nes jie buvo paleisti atostogų. Išvada – „Vyriausybės
tardymo komisija įtaria kareivius sąmoningame nužudyme.“ Tik pačioje komisijos darbo
pabaigoje dalyvavo Feliksas Bugailiškis.34 Minėtame straipsnyje D. Kirvelis rašo,
kad dėl dalyvavimo komisijoje F. Bugailiškiui buvo pagrasinta net mirtimi.
Dar 1920 Jurgio žmona su dukrele atvyksta į Lietuvą. Jurgio draugai jai
parūpino darbą Marijampolės realinėje gimnazijoje, ten ji dėstė prancūzų kalbą,
pati mokėsi lietuviškai. 1922 m. ji iškėlė bylą vyro Jurgio žudikams. Nurodoma,
kad P. Valasinavičiaus aiškinimais teismas nepatikėjo ir jį nuteisė 8 metais sunkiųjų darbų kalėjimo. 1925 m. V. Valasinavičius buvo išleistas atostogų. Jis atėjo
pas antrojo pulko vadą, aiškino, kad jam viršininkų (pavardžių nenurodė) buvę
įsakyta J. Smalstį nušauti, todėl prašė likusią bausmę dovanoti. Netrukus prezidento dekretu jis buvo amnestuotas ir iš Lietuvos išvyko. J. Smalsčio karo lauko
teismo bylos nepasitaikė aptikti.
1923–1924 m. Jurgio našlė Žermena gyveno Belgijoje. Atvykusi į Lietuvą,
1925–1926 m. dirbo Lietuvos universiteto bibliotekoje, tvarkė prancūziškų knygų
skyrių. Apie 1927 m. išvyko iš Lietuvos. Išvykdama socialdemokratui Kiprui
Bieliniui paliko saugoti Jurgio raštų ryšulėlį. 1944 m. pasitraukdamas iš Lietuvos,
K. Bielinis tą ryšulėlį paliko savo bute. Gal tie raštai pateko į Lietuvių literatūros
institutą. Žermena mirė 1960 m. gruodžio 24 d.
Jau minėta ir ne kartą cituota Jurgitos Smalstytės parašyta knyga Mano tėvas.
Nuo 1992-ųjų ji kasmet dovanodavo knygą apie belgų dailę Kamajų vidurinės
mokyklos mokiniui ar mokinei, geriausiai išlaikiusiam lietuvių kalbos abitūros
egzaminą. Jurgita 1996 m. įsteigė Smolski-Gleen fondą, kuris rėmė Vilniaus universiteto magistrantų studijas Briuselio laisvajame universitete. 1998 m. Vilniaus
universitetas išleido I. Mikalkevičienės iš prancūzų kalbos išverstą J. Smalstytės
knygą Vieno gyvenimo šviesa. Toje knygoje pateikta Jurgitos motinos ir tėvo istorija
motinos akimis. J. Smalstytė mirė 2012 m. sausio 15 d.

Keli žodžiai apie Jurgio Smalsčio
brolius Balį ir Napalį
1905 m. gruodžio 13 (26) d. baudėjai sumušė ir suėmė Balį Smalstį. Kadangi
Napalys ir Jurgis slapstėsi, jis buvo kaltinamas ir nebūtais veiksmais. B. SmalsčioSmolskio baudžiamosios bylos nepavyko aptikti. Apie jo teismą 1907 m. spaudoje
rašoma:
„Vasario 19 dieną Vilniaus teismo rūmuose
buvo nagrinėjama Boleslovo Smolskio byla.
Kaltino jį už dalyvavimą demonstracijoje ir

Ten pat, p. 38–39; B i e l i n i s K. Gana to jungo,
Niujorkas, 1971, p. 387–391.
34
Lietuvos istorijos šaltiniai, Vilnius, 1958, t. 3, p. 272.
57

1428

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

nuginklavimą buvusio Rokiškio pristavo Avdiejevo, to paties, kuris Kamajuose su vėliava
rankose turėjo dalyvauti demonstracijoj.
Iš liudininkų buvo 9 žmonės; iš jų tiktai pristavas Avdiejevas ir du jo liudininkai – uriadnikas ir vežėjas patvirtino, būk Boleslovas Smolskis dalyvavęs demonstracijoj,
o kiti visi prirodinėjo, kad B. Smolskis tuo metu buvęs namie.
Paklausus teismo pristavą Avdejevą, kas jam apie tą dalyką žinoma, jisai taip
pasakojo. Eidamas per miestelį sutikęs demonstraciją. Žmonės pamatę jį, apstoję, nugink
lavę, padavę vėliavą, pasakę nešti ją ir liepę nusiimti kepurę; taip be kepurės du kartus
pernešęs per miestelį, o paskui paleidę. Nuginklavęs jį Boleslovas Smolskis, kuris visą
laiką dalyvavęs demonstracijoj.
Teismas pasmerkė B. Smolskį 6 mėnesiams tvirtovėje, bet kadangi jau jo buvo
atsėdėti anksčiau 4 mėnesiai dėl tos pačios bylos, teismas įskaitė tuos 4 mėnesius ir tokiu
būdu B. Smolskiui paliko atsėdėti kalėjime du mėnesius.
Kaltinamąjį gynė advokatas Rubinovičius iš Vilniaus.35
Panašiai rašoma gal iš lenkų spaudos parengtoje teismų kronikoje. 23 metų
B. Smolskis kaltintas 1905 m. spalio 26 d. kartu su broliu, universiteto studentu
Jurgiu, suorganizavęs Kamajuose demonstraciją su vėliava ir joje užrašu „Šalin
carą!“ Jis privertęs policininką Avdejevą nešti vėliavą ir iš revolverio prie jo galvos šaudęs į viršų. Teigiama, kad anksčiau už tą patį Kauno apygardos teismo
sprendimu buvęs nubaustas 4 mėnesius kalėti ir tą bausmę atlikęs, todėl jam
bereiks kalėti tvirtovėje du mėnesius.36
Deja, Balio lemtis tragiška. Apie tolesnį jo likimą, atlikus pusės metų kalėjimo bausmę, brolis Napalys rašė:
„B. Smalsčiui laisvėje irgi neilgai teko būti, vėl tapo suimtas ir, Zarasuos jį teisiant,
buvo pašauktas ir tėvas, kurį pristavas Avdejevas vertęs išduoti sūnus – studentą ir
gimnazistą, o jei jų neišduosiąs, tai tegul Balys pasėdi už jų griekus. Balys nuteistas
tris metus kalėjimo ir išsiųstas į Oriolą (Rusijoj) kalėti, kur išsėdėjęs 3 metus prieš pat
paleidimą tapo nunuodytas, nes tai patvirtino iš ten pabėgę latviai, kurių taipgi keli
tapo nunuodyti.“37
Nepavykus rasti B. Smalsčio-Smolskio baudžiamųjų bylų, neaišku, koks
teismas jį teisė. Galėjo būti ištremtas ir administracine tvarka.
Apie Napalį Smalstį ne ką daugiau tepavyko sužinoti, negu jis pats apie save
yra parašęs. Napalį Jurgis buvo nusivežęs į Sankt Peterburgą. Čia jis padirbėjo
spaustuvėje. Revoliucijos išvakarėse buvo gimnazistas, tiktai nesužinota, kur mokėsi. Straipsnyje 1905–1906 metų revoliucijos įvykiai Kamajuose minėta, kad Napalys
buvo Kamajų respublikos sekretorius ir aktyviai dalyvavo kovoje su caro valdžia.
Pradėjus siautėti baudžiamiesiems būriams, kiek pasislapstęs Napalys 1906 m.
apie vasario mėn. išvyko į Tiµžę. Laikinai stojo dirbti į Oto Mauderodės 35 Vilnius, Skardas, 1907, vas. 27, nr. 9, p. 138.
spaustuvę, rinkdavo tekstus laikraščiui 36 Teismo kronika, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius, f. 155–490, l. 41.
Darbininkų balsas ir kitiems leidiniams. 37 N. S. [Napalys Smalstys]. Kamajų respublika,
Vasarą iš gydytojo Liudo Vaineikio
Socialdemokratas, 1930, spalio 30, nr. 44, p. 5.
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gavo kelionpinigių, su parūpinta per Bražaitytę kortele perėjo sieną ir atvyko į
Vilnių. Socialdemokratų centro komitetas jam parūpino dokumentus Kamenskio
pavarde ir paskyrė darbuotis Vilniaus organizacijoje. Napalys apsigyveno Kalvarijų
gatvėje slaptame bute. Ten buvo socialdemokratų archyvas ir spaustuvė. Dažnai
spausdino įvairius laikraštėlius lietuvių ir lenkų kalbomis. Vakarais platindavo
nelegalią literatūrą. Be to, jis buvo brolio įsteigtos nelegalios Vilniaus spaustuvininkų sąjungos pirmininku. Buvo nuvykęs aplankyti tėvų. Vėliau grįžo į Vilnių.
Spausdinant laikraštį Žarija, Napalys spaustuvės makulatūroje slėpdavo cenzūros
konfiskuotus numerius, dalį jų slapta išnešdavo į savo butą. Šnipai, sekdami
spaustuvės darbininkus, susekė ir Napalio butą. Nelegali spaustuvė buvo likviduota. Bene 1909 m. vasarą N. Smalstys atvyko į Davosą (Šveicarija), ten dirbo
vietos laikraščio spaustuvėje.38
Apie tolesnį jo gyvenimą mažai ką tesužinota. Nežinia, kada grįžo į Lietuvą.
Gyveno Kaune. Anksčiau nurodytame krikšto įraše yra prierašas, kad 1928 m.
gegužės 27 d. Kaune susituokė su Agota Aksomaityte. Slapyraidžiu N. S. paskelbė
straipsnių apie Kamajų vaidintojų būrelį, Kamajų respubliką – tai nurodyta anksčiau. 1962 m. Napalys Jurgitai Smalstytei žodžiu pateikė žinių apie brolį Jurgį.
Jo mirties data nesužinota.
* * *
Dar keli žodžiai dėl Jurgio Smalsčio-Smolskio atminimo. Jis buvo palaidotas
žuvimo vietoje. 1947 m. jo palaikai perkelti į Obìlių kapines. 1970 m. kapas paskelbtas valstybės saugomu vietinės reikšmės istorijos paminklu. 2005 m. balandžio
19 d. Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymu šis kapas išbrauktas iš
paminklų sąrašų.39 Taip norima ištrinti rašytojo J. Smalsčio-Smolskio atminimą.
Yra išspausdinti tik ankstyvieji jo kūriniai.
J. Smalsčiui-Smolskiui neatsirado vietos ir Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje,
nors straipsnis apie jį yra Lietuvių literatūros enciklopedijoje. Galima priminti, kad
ir žymus knygotyrininkas Vaclovas Biržiška Maskvoje dirbo Lietuvos reikalų komisariate, buvo bolševikų valdžios Lietuvoje švietimo komisaru. Lietuvoje deramai
nepaminėtas ir 1905 m. revoliucijos šimtmetis 2005 metais. O juk tada pirmą kartą
plačiai buvo keliama Lietuvos nepriklausomybės arba bent autonomijos idėja ir
už ją kovojama.
Tikiu, kad Kamajuose, Obeliuose ar Rokiškyje atsiras žmonių, kurie neleis
sunykti rašytojo, lietuviškų kluono teatro vakarų rengėjo, kovotojo su carine
priespauda kapui.

Ten pat ir Socialdemokratas, 1932, sausio 9, nr. 37,
p. 2–3.
39
Įsakymas dėl neįrašymo į Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, Valstybės
žinios, 2005, geg. 17, įsakymo nr. 62–2226, eil. nr. 26.
38
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Kunigas filosofas dr. Juozapas Čepėnas
Kazys Misius

Svarbiausius rašinius ir kitą medžiagą apie kun. J. Čepėną yra nurodęs ir platų straipsnį parašęs kun. Remigijus
Kavaliauskas.1 Šis ribotos apimties rašinėlis yra kompiliacinis.
1880 m. spalio 18 (30) d. Antålieptės valsčiaus Vele¤kių
kaimo ūkininkų Stanislovo ir Onos Čepėnų šeimoje gimė sūnus Juozapas. Jis buvo vyriausias iš 5 užaugusių šios šeimos
vaikų. Mokėsi Antalieptės rusiškoje pradinėje mokykloje, o
1892–1900 m. – Vilniaus gimnazijoje. 1901 m. įstojo į Žemaičių
kunigų seminariją Kaune. Kunigu įšventintas 1905 m. spalio
23 d. (lapkričio 5 d.). Paskirtas Pùšaloto vikaru. 1908–1909 m.
Kamajuosê ėjo klebono pareigas. Čia įsteigė švietimo draugijos Saulė ir Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.
Būdamas Kamajuose susipažino su kun. J. Tumu-Vaižgantu.
Nors dirbo be vikaro, surado laiko užrašyti žmonių pasakojimų apie poetą kun. Antaną Strazdą, kėlė mintį jam bent
kapinėse pastatyti paminklą. 1908 m. laiške Vilties redakcijai
kun. J. Čepėnas rašė:

Kunigas Juozapas
Čepėnas. Iš jo
atsiminimų knygos
„Sacerdos in
aeternum“

„Siųsdamas 10 rublių redakcijos vardu, prašau juos taip padalyti: 5 rb kun. A. Damb
rausko vardo mokyklai ir 5 rb – pastatyti naujam kun. Strazdo paminklui Kamajuose.
Paprastas, samanomis apaugęs akmuo, pakrypusiu ir sulankstytu geležies kryžiumi
ir lenkišku užrašu: „Autor piesni Pulkim ant kialu. Ks. Drozdowski“ – sako mums, kad
čia guli vienas iš pirmųjų lietuvių kunigų, kurie ėmė lietuviškai rašyti, kurie savo kalbos
vertybę suprato, pamylėjo ją ir rūpinosi įkvėpti tą meilę tautiečių širdyse. Užu tą tėvynės meilę kun. Strazdui turėtų Lietuva nors ant kapo geresnį paminklą jam pastatyti.“2
1909–1910 m. buvo Kėdainių vikaras ir miesto mokyklų kapelionas. Gerokai aplenkintuose Kėdãiniuose platino lietuvybę. Dėl lenkintojų skundų 1910 m.
paskirtas toms pat pareigoms į Påbiržę, ten įsteigė net trijų katalikiškų draugijų
skyrius. 1916–1917 m. buvo Ša÷koto, o 1917–1920 m. – Skãistgirio klebonas. Sunkiomis sąlygomis atnaujino apleistą Skaistgirio bažnyčią ir jos ūkinius pastatus.
1920–1924 m. Vokietijos Freiburgo ir Miuncheno universitetuose studijavo
teologiją, filosofiją ir gamtos mokslus. Freiburgo universitete apgynė filosofijos
daktaro disertaciją Dostojevskio asmenybės ir kūrybos psichologinė analizė.
1925 m. grižo į Lietuvą. Paskirtas Smėlýnės klebonu ir Zarasÿ progimnazijos kapelionu. 1926–1928 m. buvo Zarasų progimnazijos direktorius ir mokytojų
kursų vedėjas. 1926 m. Zarasuosê redagavo žurnalą Žiemių Lietuva. 1928 m. Lietuvos vyriausybė jam pasiūlė Lietuvos
pasiuntinio Latvijoje pareigas, tačiau 1 Kavaliauskas R. Zarasų parapijos istorija, Kaunas,
2012, p. 179–291.
dėl konflikto su tautininkais vyskupas 2 Čepėnas J. Gerbiamoji redakcija, Viltis, 1908, rugs.
nesutiko.
26, nr. 112, p. 3.
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1928–1938 m. buvo mažos Antašåvos parapijos klebonas. Jo pastangomis
suremontuota ir atnaujinta Antašavos klebonija. Skarda uždengtas bažnyčios stogas, atnaujintas ir išdekoruotas jos vidus (darbus vykdė Vladislovas Čižauskas iš
Šiauliÿ). Aukšto intelekto kun. J. Čepėnui Antašåvoje buvo nyku.
1938 m. paskirtas Anykščiÿ klebonu. Čia pradėjo bendrauti su rašytoju
Antanu Žukausku-Vienuoliu. Kun. J. Čepėno pastangomis atnaujinta Anykščių
bažnyčia, suremontuota klebonija. Atrodo, kad kun. J. Čepėnas turėjo Vokietijos
pilietybę. Kadangi į Vokietiją 1941 m. pradžioje neišvyko, bolševikų saugumiečiams
tapo įtartinas. 1941 m. balandžio 15 d., jį, vykstantį į Kauną, Utenojê suėmė. Kalintas Kaune. Jis pasipriešino niekingai besielgiančiam tardytojui. Vėliau jį tardyti
vesdavo surakintomis rankomis. Kilus Vokietijos ir SSRS karui buvo išsilaisvintas
ir liepos pradžioje grįžo į Anôkščius. Ragino nekerštauti buvusiems svetimųjų
valdžios aktyvistams. Anykščiuosê radęs suvarytus į getą žydus, su rašytoju
A. Žukausku-Vienuoliu nuvyko užtarti žydų pas Utenos apskrities komendantą.
Šis įpykęs paklausė, ką kunigas veikė bolševikų okupacijos metais. Sužinojęs, kad
sėdėjo kalėjime, komendantas pareiškė, kad jeigu nebūtų buvęs bolševikų kalintas,
tai už pastangas gelbėti žydus būtų kartu su jais uždarytas į getą.3
1944 m. parašė memorandumą vokiečių administracijos generalkomisarui
Rentelnui dėl vokiečių neteisėtų veiksmų. Kun. J. Čepėnui pradėta politinė byla,
kuri liko nebaigta. 1944–1945 m. pagal išgales remontavo nukentėjusią Anykščių
bažnyčią, sudėjo jos langus.
1945–1946 buvo Påšvitinio klebonas, o 1946–1950 m. – altaristas Kùrtuvėnuose.
1950 m. gruodį paskirtas į Påsvalio altariją, tačiau 1951 m. sausio 15 d. suimtas.
Pažymoje apie baustus kunigus rašoma, kad 1951 m. antrą kartą nuteistas 25-iems
metams. Buvęs šaulys, šventindavęs vėliavas ir prisaikdindavęs šaulius. 1944 m.
padėjęs kun. Sušinskui nelegaliai pereiti sieną. Vokiečių okupacijos metais buvęs
Lietuvos generalinės srities lietuvių pasitarimo delegatu ir platinęs jo nutarimus.
Rašė ir rašo antisovietinius rašinius.4
Gal pažymoje specialiai padidinta kun. J. Čepėnui bausmė. 1951 m. gegužės
26 d. sovietinio saugumo Ypatingojo pasitarimo nubaustas 10 metų kalėti. Laikytas
Verchne Uralske, o 1954 m. perkeltas į Vladimiro kalėjimą. Po Stalino mirties
byla peržiūrėta ir 1954 m. paleistas. Grįžęs į Lietuvą iki mirties buvo Pasvalio
altaristas. Mirė Pasvalyje 1976 m. sausio 24 d. Palaidotas gimtosios parapijos
Da÷gailių kapinėse. Tokia buvo velionio valia atgulti šalia senelio. Pats pasistatė
antkapį, kuriame įrašyti antikos filosofo Platono lotyniški žodžiai:5
Gyvenimą branginau ir gyventi norėjau.
Neaiškumai, o ne niekšybės lydėjo,
Neaiškume ne be baimės apimtas mirštu.
Tu Būtybių Būtybe, pasigailėk manęs!
Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1907 m. Bene pirmoji žinutė apie
Pušaloto elgetų draugiją paskelbta Nedėldienio skaityme (1907, nr. 13, p. 102).

3

4

5

Čepėnas P. Kun. dr. J. Čepėnas. Gyvenimo ir
kunigystės sukaktis, Aidai, 1970, nr. 10, p. 464.
1958 m. žinios apie baustus kunigus, LCVA, f. R181,
ap. 3, b. 141, l. 19.
Lietuviškas vertimas paskelbtas kun. R. Kavaliausko,
žr. 1 nuorodą, p. 290.

1432

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Bendradarbiavo Viltyje, Rygos garse, Lietuvos žiniose. Trūkstant lietuviškų vadovėlių 1918 m. parengė pasakų rinkinį
bei Skaitymų knygą ir su reikiamais
išleidimui pinigais įteikė Liudui Girai.
Tačiau L. Gira pažado netesėjo ir pinigų negrąžino. Lietuvos Respublikos
metais bendradarbiavo Lietuvos aide,
Tiesos kelyje, Naujojoje Romuvoje ir kt.
Pasirašinėjo: Agaras Jonas; Dobilas;
Dobilas J.; Juodeišių Šikšna; Kilučių
agaras; L.Š; Laisvės šalininkas; Titnagas.
Rašė atsiminimus. 1951 m. per
kratą konfiskuoti ir vėliau sunaikinti
77 mokykliniai sąsiuviniai rankraščių.
Tarp jų buvo ir studija Charakteris,
jo atsiradimas, vystymasis ir psichologija.
Taip pat konfiskuota ir filosofinė studija Žmogus.
Įsitikinęs, kad konfiskuotų rankraščių nebeatgaus, kun. J. Čepėnas Išleistų J. Čepėno atsiminimų knygos viršelis
rašė toliau. Dalis reikšmingesnių lietuvių kultūros istorijai atsiminimų yra perduota Vilniaus universiteto bibliotekos
rankraštynui. Iš anksčiau minėtų religinių reikalų įgaliotiniui 1958 m. pateiktų
duomenų apie baustus kunigus aišku, kad persekiotojai žinojo, jog kun. J. Čepėnas „rašė ir rašo“ nepageidautinus komunistinei valdžiai rašinius. Deja, per
šnipus ir įvairias kratas visų kunigo rankraščių paimti saugumiečiams nepavyko.
Išliko 22 storuose sąsiuviniuose surašyti Velaikių Juozelio atsiminimai, taip pat 13
kitų sąsiuvinių įvairiomis temomis: Koks turėtų būti žmogus?, 1917 metų revoliucijos Rusijoje priežastys, 1955–1959 m. pamokslai. Tarp kitų rankraščių išliko studija
Panevėžio katedros istorija ir kt.6
2001 m. išleistas Aldonos Vasiliauskienės sudarytas straipsnių rinkinys Filosofijos daktaras kunigas Juozapas Čepėnas, 133 p.
2010 m. sūnėnas kun. Juozas Čepėnas savo lėšomis išleido dėdės atsiminimus Sacerdos in aeternum: Velaikių Juozelio atsiminimai, 607 p. Tuose atsiminimuose
yra daug vertingų žinių ne tik apie nueitą autoriaus kelią, bet ir kitus kunigus,
jo sutiktus žymesnius žmones, įvykius.
2012 m. išėjo giminės istorijos rinkinys Velaikių Čepėnai: giminės istorija,
2012, 675 p.
Kun. J. Čepėno brolis Pranas Čepėnas (1899–1980) žinomas istorikas ir enciklopedininkas, 1931–1940 m. buvo Lietuviškosios enciklopedijos sekretorius, vienas
emigrantinės Lietuvių enciklopedijos (1953–1967) redaktorių. Parašė Naujųjų laikų
Lietuvos istoriją (2 tomai; 1977, 1986).
6

Ten pat, p. 290–291.
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Keliais bruožais apie kai kuriuos kamajiečius
Algimantas Bučius

Mano tėvai Kamajuose ir jų apylinkėse turėjo nemažai pažįstamų ir bičiulių:
profesijos kolegų, žmonių, teikiančių įvairias paslaugas. Dalis iš jų išliko mano
atmintyje, kai kurie paminėti mano gimnazistiškuose užrašuose.
Gera mamos, Krýlių pradžios mokyklos mokytojos Bronės Bučienės, bičiulė
buvo Kamajÿ pradžios mokyklos mokytoja Kotryna Gerbinienė (gim. 1904). Ji
buvo Lietuvos šaulių sąjungos Kamajų moterų rinktinės vadė, o mano mama – jos
pavaduotoja. 1941 m. birželyje K. Gerbinienė buvo ištremta į Sibirą.
Tėvas draugavo su dviem savo kolegomis kamajiškiais matininkais – Feliksu Klemerausku ir Povilu Sirvydu. Pastarasis vokiečių okupacijos metu pakeitė
profesiją (turėjo ne tik matininko, bet ir farmacininko išsilavinimą) ir tapo vaistininku (dirbo Kamajuosê, Svėdasuosê ir kitur). Palîepyje (prie Kazlíškio) turėjo
dvarelį dar vienas matininkas Juozas Cybavičius. Kažkur iš netoli dar buvo kilęs
geriausias tėvo draugas matininkas Rapolas Varškevičius. Tad kiekvienais metais
per Jonines Kamajuose susitikdavo šis matininkų „kvintetas“.
Kamajai galėjo didžiuotis geru gydytoju Leiba Ginzbergu (jis mane išgydė
nuo sunkios tymų formos, dėl kurios vos nenumiriau). Ilgametis Kamajų klebonas
Jonas Kriščiūnas irgi jį vertino kaip patyrusį specialistą. Nepiktnaudžiavo vaistais.
Kai kuriems pacientams nepatikdavo, kad gydytojas iš viso vaistų neišrašydavo, o
patardavo gydytis jo nurodytomis žolelių arbatomis. Sklido anekdotas, kad Ginzbergas gydo tik magnezija. Išvalius vidurius – visos ligos dingsta. Apie Ginzbergo
likimą vokiečių okupacijos laikais žr. mano straipsnyje Kanauninkas Jonas Kriščiūnas.
Kamajuose vaistininku ilgą laiką dirbo Antanas Indrašius, kuris ir be gydytojo, nesunkiai sunegalavus, patardavo, kokius vaistus vartoti. Iki šiol pamenu
jo rekomenduotus vaistus nuo kosulio – „Danijos karaliaus lašus“, kurie priminė
dabartinio pertusino skonį.
Atmenu ir kelis prekybininkus. Baltrūnas turėjo įvairių prekių parduotuvę
(kaip sakydavo žmonės, nuo vinių iki saldainių), N. Galvydis – mėsos parduotuvę.
Daug parduotuvių turėjo žydai, bet jų pavardžių neatmenu.
Kas Kamajuose ir apylinkėje nežinojo garsiųjų brolių Latvėnų – auksinių
rankų meistrų: kalvių ir šaltkalvių, vežimų ir vežimų su lingynėmis (lineikų) gamintojų, dviračių, motociklų, įvairių motorų ir mechanizmų remontininkų? Apie
šį universalų „servisą“ žinojo ne tik kamajiškiai, bet ir svėdasiškiai, jūžintiškiai.
Dauguma kamajiškių pažinojo ir mano tetą, bažnytinių drabužių siuvėją
Marytę (apie ją žr. straipsnyje Kanauninkas Jonas Kriščiūnas).
Šiek tiek plačiau papasakosiu apie iš Kamajų valsčiaus Rùdžių kaimo kilusią
gerą mamos pažįstamą Eleną Nakaitę-Arbienę (neseniai JAV mirusią rašytoją Alę
Rūtą). Vaikystėje man du kartus teko su ja susitikti. Tuomet ji dar buvo paprasta
kaimo mokytoja, mokytojavo Juodoniÿ mokykloje, netoli Krylių. Buvo ateitininkė,
spausdino savo apsakymus Naujojoje vaidilutėje. 1938 m. pavasarį mama su sese ir
manim iš Krylių susiruošėme prieš Velykas važiuoti į Ka÷ną pas tėtį. Panemunºlio
geležinkelio stotyje, belaukdami traukinio, susitikom E. Nakaitę, kurią mama va1434
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dino Ale. Ir dabar ją matau – aukštą, liekną, simpatišką, dangiškos spalvos paltu
su atlape prisegta žibučių puokštele ir mėlyna skrybėlaite. Ją arkliu atvežė ir
iki traukinio atlydėjo jauniausias jos brolis Vytautas. Traukinyje važiavome toje
pačioje kupė. Ji mus vaišino skaniomis mėtinėmis čiulpiamomis pastilėmis. Klausinėjo, kaip sekasi mokslai. Mama gyrė mane už istorijos žinias. Alė pabandė jas
patikrinti. Klausinėjo apie Lietuvos kunigaikščius, didžiuosius mūšius. „Egzaminą“
išlaikiau labai gerai. Labai jai patiko sesės piešiniai Velykų tema, kuriuos ji vežė
tėčiui. Mūsų bendrakeleivė skundėsi mamai, kad broliui Vytautui nemažą įtaką
turi pusbroliai komunistai Matulioniai ir Povilas Sklėrius. Jinai bijanti, kad brolis
nenukeliautų pas bolševikus. Radvíliškyje reikėjo persėsti į greitąją automatricą,
važiuojančią iš Šiauliÿ į Kauną. Mama vežėsi nemažą bagažą. Mes, vaikai, dar
buvom nedidukai, tad persėdant iš traukinio į traukinį Alės pagalba labai pravertė. Važiuojant į Kauną ji papasakojo, kad išleista linksma Kazio Binkio knyga
vaikams Kiškių sukilimas, ir patarė paprašyti tėčio, kad ją man nupirktų. Siūlė,
kad mama mus nuvestų į Binkio pjesės Atžalynas spektaklį. Tėvai jos pasiūlymus
įvykdė. Ir knyga, ir spektaklis man padarė didelį įspūdį.
Antrą kartą teko susitikti su Ale Nakaite ant Juodoniÿ piliakalnio apie
1939 metus. Ją į susitikimą su Krylių pradžios mokyklos mokytojais ir mokiniais pakvietė mokytoja E. Valkūnaitė. Alė, vaikystėje daug laiko praleidusi
Kunigíškiuose, žinojo apie piliakalnį visas jo paslaptis. Ji mums, kryliečiams,
parodė akmenį, po kuriuo esąs paslėptas įėjimas į požemį su lobiais, supažindino
su garsaus jos dėdės dailininko Kajetono Sklėriaus paveikslų albumu. Paskiau
vaišinomės atsineštiniais sumuštiniais nuo didele klijuote aptiesto „žolės stalo“.
Mūsų viešnia pabėrė ant jo didžiulį maišą saldainių Karvutė. Ji daugiau bendravo
su mokiniais nei su mokytojais, kvietė mus dainuoti ir pati dainavo. Grįžtant į
Krylius Alė ėjo kartu su mumis – norėjo apžiūrėti naująją Krylių mokyklą, kurios
dar nebuvo mačiusi. Gerai prisiminė mane iš pirmojo susitikimo, teiravosi, ar
dar tebesidomiu Lietuvos istorija. Aš pasigyriau, kad su tėvais ir sese aplankiau
Kauno karo muziejų. Mama pakvietė Alę apsilankyti mūsų sodyboje, tačiau greit
prasidėjęs karas tai sutrukdė.
Tai tik tiek mano vaikystės atsiminimų trupinių apie įžymiąją kraštietę.
Gaila, kad man neteko jos sutikti, kada ji lankėsi Lietuvoje, kai aš jau buvau
brandaus amžiaus. Sesuo Nijolė susipažino su Lietuvoje viešėjusiu Alės Rūtos
vyru, žinomu architektu Arbu. Jis kasmet sesę Nijolę sveikindavo atvirukais per
jos gimtadienį – vasario 16-ąją, Kalėdas ir Velykas. Neseniai per sesers dukrą
teko susipažinti su Alės Rūtos vyresniąja dukra Vijole Elena Arbaite, gyvenančia Kaune. Gyvenimas taip pat mane suvedė su dviem Alės Rūtos pusbroliais:
Povilu Sklėriumi, kuris studijuojant buvo mano fakulteto (Lietuvos žemės ūkio
akademijos Hidromelioracijos fakulteto) dekanas, docentas, ir Alfonsu Matulioniu,
kuris kelerius metus buvo mano vadovaujamo Pramoninės statybos projektavimo
instituto Vilniaus filialo vieno iš administracijos skyrių viršininku. Todėl su įdomumu skaičiau paskutinę Alės Rūtos išleistą knygą – Iliustruoti prisiminimai. Sklėriai,
kurioje ji tolerantiškai, nieko nesušvelnindama, atsiliepia apie savo giminaičius,
pasirinkusius pagal jų įsivaizduojamus idealus kitą ideologijos kryptį nei ji, bet
kartu ir nepateisina aklo jų atsidavimo svetimiesiems.
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Viešnia iš Belgijos
Jurgita Smalstytė
(2-a iš kairės) su
jos įsteigtos premijos
už geriausią lietuvių
kalbos egzaminų rašinį
laimėtoju – Kamajų
gimnazijos 43-iosios
laidos abiturientu
Edmundu Lašu (3-ias
iš kairės), jo tėveliais
ir broliu. Kamajai.
1992 06 20

Tėvas man daug pasakojo apie žinomą 1905 m. Kamajų Respublikos įkūrėją,
rašytoją ir visuomenės veikėją Jurgį Smalstį-Smolskį, kurio namus Kamajuose po
revoliucijos pralaimėjimo sugriovė caro patrankos. Tėvas, 1918 m. mokydamasis Rokiškio gimnazijoje, gavo šaukimą į bolševikų kariuomenę, todėl Smalsčio
žmonos valonės Žermenos Geelen-Smolski, prancūzų kalbos mokytojos, patarimu
nuėjo pas Smolskį su klausimu: „Ką daryti?“ (Smolskis tuomet buvo apskrities
liaudies švietimo komisaru). Jis pataręs kurį laiką pasislapstyti, nes bolševikmetis
ilgai neužtruksiąs, ir pasakęs: „Po to mes kursim savo kariuomenę ir ten bus tavo
vieta!“ Tai liudija, kad Smalstys širdyje nebuvo bolševikas. Tą patvirtina ir kitas
faktas. Man apie 1968 m. tarnybiniais reikalais (dirbau Pramoninės statybos projektavimo instituto Vilniaus filialo direktoriumi) teko susitikti su tuometiniu LSSR
Ministrų tarybos patarėju, sovietinės armijos politiniu generolu majoru, 1919 m.
Obelių valsčiaus revkomo nariu Jonu Macijausku dėl buvusių karinių sandėlių
perdavimo Termoizoliacijos institutui, perprojektuojant juos į instituto pagalbines
patalpas. Prieš mums įeinant į generolo kabinetą, iš jo jis išlydėjo aukštą, gracingą,
žilstelėjusią gražių bruožų moterį. Macijauskas mums (man ir dar dviem mano
kolegoms) papasakojo, kad tai Jurgio Smalsčio-Smolskio dukra Jurgita Smalstytė
(Georgette Smolski), pernai išleidusi knygą Mano tėvas. Jis pasakė (turinys laisvai
atpasakotas):
„Mums ši knyga naudinga, nes parodo, kad toks iškilus žmogus, 1905 metų Kamajų
legenda, 1918 m. buvo aukštas tarybinės santvarkos pareigūnas. Tačiau aš jam niekada
nesimpatizavau. Jis buvo prisiplakėlis, socialdemokratas, nes iki tarybinės valdžios įkūrimo Rokiškyje vadovavo buržuazinei Rokiškio tarybai ir, tik nuvertus ją, sutiko bendradarbiauti su bolševikais. Buržuaziniai nacionalistai per klaidą nužudė savąjį. Ne veltui
tiek daug buržuazinių politikų jo nužudymą smerkė. Jei būtų gyvas, jis nebūtų su
mumis.“
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Jurgita Smalstytė
(2-a iš kairės) su
premijos už geriausią
lietuvių kalbos
egzaminų rašinį
laimėtoja – Kamajų
gimnazijos 51-osios
laidos abituriente
Sandra Matulevičiūte
ir jos tėveliais.
Kamajai. 2000 06

Minima Jurgitos Smalstytės knyga prieš išleidžiant buvo atitinkamai paredaguota pagal sovietinę istorijos sampratą.
Po Nepriklausomybės atkūrimo Jurgita 1994 m., pagerbdama tėvų atminimą, Laisvajame Briuselio universitete įkūrė Smolski-Gelen fondą, finansuojamą jos
lėšomis, Lietuvos–Belgijos kultūriniams bei moksliniams ryšiams stiprinti, įsteigė
premiją Kamajų mokyklos abiturientams už geriausią lietuvių kalbos egzamino
rašinį. Jurgita suteikė galimybę tobulintis Briuselio laisvajame universitete ne
vienam Lietuvos jaunuoliui.
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Mano sesuo architektė Elena Nijolė Bučiūtė
Algimantas Bučius

Nelengva rašyti straipsnį apie seserį, kuri kartu buvo ir iškili architektė,
reikšmingų architektūros požiūriu statinių autorė, profesorė, dėsčiusi architektūrą
daugeliui dabar žinomų kūrėjų, humanitarinių mokslų daktarė, savo profesijos
autoritetas. Man ji pirmiausia buvo vienintelė, metais su trečdaliu už mane vyresnė, sesuo, žmogaus, į kurį reikia lygiuotis, pavyzdys, su kuriuo mane siejo ne
tik giminystės, bet ir draugiški ryšiai. Todėl mano pasakojimas apie seserį, perėjęs
per brolišką prizmę, gali būti šiek tiek subjektyvus, bet ir įdomus, nes jame apie
ją kaip apie žmogų ir kūrėją atskleisiu faktų, kurių kiti gal nežino.
Elena Nijolė (toliau vartosiu tik Nijolės vardą, kuriuo ji buvo šaukiama
nuo vaiko lopšio iki karsto) gimė 1930-aisiais, Vytauto Didžiojo metais, vasario
16 d. per Lietuvos Nepriklausomybės šventę Kaune. Visą savo gyvenimą ji šia
data didžiavosi. Nijolė buvo pakrikštyta kanauninko Kapočiaus Kauno Prisikėlimo bažnytėlėje. Jos krikšto mama tapo geriausia mamos draugė mokytoja Elena
Balčiūnaitė, vėliau ištekėjusi už Kauno Vytauto Didžiojo universiteto astronomijos
docento Česlovo Masaičio (po antrosios sovietų okupacijos Masaičiai pasitraukė į
JAV, ten Masaitis tęsė ne tik mokslininko pedagogo veiklą, bet ir tapo išeivijos
poetu). Krikštatėviu tėvai pakvietė tėvo jaunesnį brolį kultūrtechniką Antaną Bučių.
Nijolė Rokiškio gimnazijoje. Apie Nijolės ir mano vaikystę gana nuodugniai
aprašiau šios knygos straipsnyje Mano tėviškė Kryliai, todėl čia mano pasakojimas
prasideda gimnazijos laikais. Nijolė mokėsi viena klase aukščiau už mane. Mokėsi
neblogai, bet sunkiau krimto griežtuosius mokslus: matematiką ir fiziką. Galbūt
tam turėjo įtaką mamos negalavimai, iš kurių ji vadavosi 1943–1944 m., gydydamasi Rokiškio ir Panevėžio ligoninėse. Tada Nijolei teko nudirbti daugelį anksčiau
mamos atliekamų darbų. Ji padėdavo tėvui atlikti namų ruošą, o jam slaugant
mamą Panevėžio ligoninėje, ji buvo rūpestinga namų šeimininkė. Jos rūpesčiu

Elena Nijolė Bučiūtė
su tėvais – matininku
Jurgiu Bučiumi ir
mokytoja Brone
Bučiene – ir broliu
Algimantu. Kryliai.
1935 m. Iš autoriaus
asmeninio archyvo
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visuomet buvau pamaitintas ir išmokytas pats pasidaryti
pusryčius. Tačiau namų ruoša „pavogdavo“ iš Nijolės dalį
laiko, reikalingo gilintis į gimnazijos mokomuosius dalykus.
Mamai pasveikus, Nijolės mokslai pagerėjo ir nuo
V klasės (tuomet gimnazijoje buvo 7 klasės) ji tapo pirmūne.
Ypač jos pažangai turėjo įtakos mokytojas Bogdanas Chmelevskis. Nijolė sakydavo, kad pastarasis padėjo jai atrasti
matematikoje poeziją. Ypač jai patiko spręsti vaizdinius trigonometrijos uždavinius, sukant įvairiomis kryptimis vieną
ar kelis geometrinius kūnus. Jos sąsiuviniai buvo išmarginti
spalvotomis geometrinėmis figūromis ir atrodė lyg iliustruo- E. N. Bučiūtė –
tos knygos. Fizikos ir astronomijos tvirtus pagrindus padėjo Rokiškio mergaičių
mokytojas Juozas Žukauskas. Nijolės paveiktas aš taip pat gimnazijos
pamilau griežtuosius mokslus ir šių dalykų mano trejetus ar abiturientė. 1947 m.
ketvertus pakeitė penketukai (tuo metu buvo penkių balų Iš aut. archyvo
vertinimo sistema).
Humanitariniai mokslai Nijolei visuomet sekėsi gerai. Polinkis į dailę išryškėjo labai anksti. Mums gyvenant Kaune, Nijolė ir aš lankėme garsųjį Varnienės
vaikų darželį (ten dirbo auklėtoja ir mano mama). Jame vaikai buvo auklėjami
pagal garsiąją Montessori metodiką. Čia Nijolės gabumus piešimui pastebėjo darželio vedėjos vyras žinomas dailininkas Adomas Varnas ir jau tada pranašavo
jai dailininkės karjerą. Gimnazijoje ji dalyvaudavo mokinių piešinių parodose, jos
darbai buvo gerai vertinami. Paskutinėse gimnazijos klasėse, nepaisant didelio
krūvio, rasdavo laiko tapyti peizažus įvairia technika (akvarele, aliejumi, grafika
tušu, lipdyba plastelinu ant popieriaus ir kt.). 1947 m., aukso medaliu baigusi
Rokiškio gimnaziją, kartu su prašymu studijuoti tapybą Vilniaus valstybiniame
dailės institute (toliau – VVDI) nuvežė didžiulį aplanką dailės darbų. Mama, aš,
giminės ir daugelis Nijolės draugų neabejojome, kad tikrasis Nijolės pašaukimas
yra tapyba. Deja, tėvo nuomonė buvo kitokia. Jis mąstė pragmatiškai: tapyba
sovietinėje valstybėje įvelkama į raudonos propagandos rūbą; piešti reikės ne taip,
kaip nori, o kaip partija lieps; tapyba – tai tik sviestas, o vien sviestu be duonos – neišgyvensi. Tėtis į agitaciją prieš tapybą bandė įjungti ir mane, bet aš
nepasidaviau ir palaikiau sesę. Tačiau tėvas nenusileido. Nuvykęs į Vilnių, jis
neva Nijolės pageidavimu peradresavo jos prašymą VVDI iš tapybos studijų į
architektūrą. Nijolė nenorėjo sutikti, bet galų gale nusileido tėvo diktatui ir pragmatiškiems jo samprotavimams, ypač po to, kai geras tėvo pažįstamas rokiškietis
dailininkas Justinas Vienožinskis buvo spaudoje sukritikuotas už buržuazinį požiūrį
į dailę. Kadangi Nijolė turėjo „auksinį“ brandos atestatą, jai reikėjo laikyti tik
piešimo egzaminą. Ji jam ruošėsi Vilniuje, vis dar jausdama nuoskaudą dėl tėvo
jai įpirštos profesijos. Laiške man rašė:
„Vilniuje visur pilna buvusių gimnazistų su molbertais: tapytojai piešia Neries ir parkų peizažus, turgavietes su marguliuojančia minia, būsimi architektai (tarp jų – ir aš)
sėdim įsispraudę siauruose senamiesčio skersgatviuose ar kiemuose. Siunčiu tau pastatais
apspausto Skapo skersgatvio fragmentą. Kažkuo jis panašus į mano dvasios būseną.“
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Tačiau Nijolė mokėjo įveikti save. Blaškymasis jai nebuvo būdingas.
Nijolė – VVDI studentė. 1949 m., jau pradėjusi studijas, man rašė:
„Jei jau pradėjau eiti pasirinktu (tiksliau, man tėtės parinktu) keliu, nesiblaškysiu. Ryžto
savyje turiu pakankamai. Be to, profesorius Eduardas Budreika nuramino, kad architektas gali būti ir tapytoju. Todėl tapybos studijoms, kaip ir architektūrai, skirsiu tiek pat
dėmesio.“
Nijolės studijų metais VVDI, rengiant architektus dailininkus, inžinerinių
disciplinų (medžiagų atsparumo, statybinių medžiagų, teorinės mechanikos, statybinių konstrukcijų) programos mažai skyrėsi nuo Kauno politechnikos instituto,
rengiančio architektus inžinierius, programų (vėliau VVDI inžinerinių disciplinų
apimtys buvo gerokai sumažintos). Todėl Nijolei pravertė geros matematikos ir
fizikos žinios, gautos gimnazijoje. Jai sekėsi aukštoji matematika, kurią dėstė prof.
Zigmas Žemaitis, braižomoji geometrija. Gal todėl nebepyko už tėtės jai parinktą
profesiją.
1948 m. vasarą Nijolė su dviem vyresniojo kurso kolegomis kaip praktikos
užduotį gavo sutartinį apmokamą darbą – Rokiškio Šv. Mato bažnyčios apmatavimus, kuriuos atliko atostogų metu (rodos, dvejus metus). Darbas buvo labai
atsakingas, kruopštus ir sudėtingas. Matavimus palengvino bažnyčios klebono rasti
bažnyčios projekto brėžiniai. Pagal juos buvo galima tikrinti, kaip faktiškai buvo
atlikti statybos darbai. Ant vatmano gulė detalūs altorių, sakyklų ir kiti interjero
vaizdai. Nubraižyti bokšto išorę su daugybe gotikos bokštelių padėjo tėvo atlikti
geodeziniai matavimai (nuotoliniu būdu). Už dalį užmokesčio, gauto už šį darbą,
Nijolė man nupirko labai gražios, geros ir brangios medžiagos kostiumui (tamsiai
mėlyną su neryškiais raudonais ruoželiais). Šį kostiumą išnešiojau per visus studijų metus ir jo man galėjo pavydėti ne tik kolegos studentai, bet ir dėstytojai.
Šis faktas parodo jos dosnumą.
Nijolei mokslas sekėsi gerai, pagal egzaminų sesijų rezultatus ji buvo
pirmūnė, todėl prasidėjo įprastas spaudimas – stoti į komjaunimą. Nijolė buvo
religinga, kiekvieną sekmadienį lankė Šv. Onos bažnyčią, dažnai melsdavosi prie
Aušros Vartų. Jai buvo priekaištaujama dėl „davatkystės“. Tačiau IV kurse, pavasario semestre, po gąsdinimų, kad jai neleis ginti diplomo, „kapituliavo“ ir tapo
komjaunuole. Aš nebuvau toks principingas ir „nuėjau pas kipšą“ (taip sakydavo
Nijolė) net dvejais metais anksčiau. Kurį laiką Nijolė mane juokais pravardžiuodavo „ciciliku“.
Studijuodama Nijolė stengėsi grūdintis fiziškai: pradėjo mokytis buriuoti
(plaukiodama jachta Trakų ežere), buvo pradėjusi lankyti parašiutininkių užsiėmimus. Labai domėjosi muzika, pirkdavo abonementą Valstybinėje filharmonijoje.
Mane, tuomet (1949–1951 m.) studijavusį astronomiją Vilniaus valstybiniame universitete, taip pat užkrėtė muzikos, kuriai iki to laiko buvau abejingas, „liga“.
Kartu eidavome klausytis operų, koncertų.
Po vieno koncerto, sužavėta Konrado Kavecko dirigavimo, Nijolė įstojo į
Tallat Kelpšos muzikos mokyklos dirigavimo specialybę. Mokytis vienu metu
dviejose meno mokyklose nebuvo lengva. Didelis krūvis atsiliepė architektūros
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studijoms. Kartą pas mus namuose apsilankė Instituto docentas K. Morkūnas
išsiaiškinti, ar tikrai Nijolė išmainiusi
architektės pieštuką į batutą. Sakė, kad
jis atėjęs fakulteto vadovybės pavedimu. Visi susirūpinę, kad jos talento
ugnis lyg ir prigeso. O Nijolė teikusi
tiek daug vilčių. Po šio vizito ir šeimos
pasitarimo Nijolė laikinai (deja, tai liko
amžinai!) studijas muzikos mokykloje
nutraukė (mokėsi apie dvejus metus).
Vėliau dažnai prisimindavo atsisveikinimo su šia mokykla dieną:

Vilniaus valstybinio dailės instituto absolventė
E. N. Bučiūtė rengia diplominį darbą. 1954 m.
Iš aut. archyvo

„Kai ėjau paskutinį kartą mokyklos koridoriumi, gale jo ant palangės sėdėjo trumpakelnis linksmas berniokas Virgilijus Noreika.
Kas žino, jeigu tada būčiau nepalikusi muzikos mokyklos, gal būčiau dirigavus Virgilijui
operoje pagal mano projektą pastatytame Operos ir baleto teatre.“
1950 m. rudenį, Vilniaus universitete uždarius astronomijos studijas, universiteto siuntimu toliau jų tęsti išvykau į Leningradą. Daugiau kaip metus buvau
atitrūkęs nuo Nijolės, bendraudavome laiškais. Jos laiškai buvo turiningi. Iš jų
man, kaip jaunesniajam broliui, sklido gražūs pamokymai įvairiais gyvenimo
klausimais. 1951 m. rudenį dėl pablogėjusios sveikatos (netiko Leningrado drėgnas
klimatas) nutraukiau astronomijos studijas ir įstojau studijuoti hidrotechnikos į
Lietuvos žemės ūkio akademiją Kaune. Su Nijole vėl dažnai teko bendrauti, nes
savaitgaliais ir per šventes atvažiuodavau į Vilnių pas tėvus, Nijolė irgi aplankydavo mane Kaune. Studijos jai sekėsi puikiai, gaudavo vardinę stipendiją (rodos,
architekto L. Stuokos-Gucevičiaus), iš gamybinių praktikų grįždavo patenkinta.
1953 m. Nijolė apgynė diplominį darbą – Lietuvos mokslų akademijos rūmų Vilniuje,
dešiniajame Neries krante, projektas. Atsiliepimai apie darbą buvo geri, Nijolė gavo
„raudoną diplomą“ (diplomą su pagyrimu).
Nijolė – architektūros projektavimo ir mokslo baruose. Architektės duoną Nijolė pradėjo pelnyti 1953 m. Valstybiniame miestų statybos projektavimo
institute ir dirbo jame dvidešimt dvejus metus, eidamas pirmaeiles (iki 1975-ųjų)
ir dar 19 metų antraeiles pareigas. Iš pradžių buvo šiek tiek nusivylusi, negalėdama išskleisti savo kūrybos sparnų. Kaip įprasta, tik ką baigę studijas jaunieji
specialistai dirbo „asų“ globojami, savo išmąstytus projekto sprendinius išbraižydavo ant vatmano, o pasirašydavo tik kaip vykdytojai. Vėliau jie gaudavo teisę
pasirašinėti bendraautoriais ir tik po to patekdavo į autorių kategoriją ir gaudavo
savarankiškus projektus. Aukščiausias architekto karjeros laiptas projektavimo
institutuose buvo projektų vyriausiasis architektas, kuris vadovavo projektą rengiančių architektų ir kitų įvairių specialybių inžinierių kūrybiniam kolektyvui
(atlikėjams ar bendraautoriams, arba vieniems bei kitiems) ir buvo atsakingas už
viso projekto kokybę bei jo parengimo terminus. Dažnai projektų vyriausiasis
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architektas vadovaudavo ir architektų grupei, užimdamas grupės vadovo pareigas. Nijolė sėkmingai perėjo visus šiuos profesinės karjeros etapus: 1953–1961 m.
architektė, vyresnioji architektė, grupės vadovė, 1961–1975 m. projektų vyriausioji
architektė. Vienas po kito jai buvo pavedami projektuoti svarbūs objektai. Nijolė
neapsiribojo projektuotojo statusu. Ją traukė mokslas. 1968-aisiais neakivaizdžiai
baigė Visuomeninių pastatų mokslo tyrimo instituto Maskvoje aspirantūrą ir apgynė disertaciją Universalios salės. Jai suteikiamas architektūros mokslų kandidatės
laipsnis (1993 m. nostrifikuota į humanitarinių mokslų daktares). 1975 m. pradeda
dirbti Vilniaus inžinerinio statybos instituto, vėliau tapusio Vilniaus Gedimino
technikos universitetu (toliau – VGTU), Pastatų konstrukcijų katedroje einančia docentės pareigas (Valstybiniame miestų projektavimo institute lieka dirbti
grupės vadove), 1983–1989 m. tame pačiame institute eina profesorės pareigas,
o 1989 m. jai suteikiamas profesorės vardas. 1994-aisiais ji įsteigia individualią
N. Bučiūtės kūrybinę studiją ir tampa jos vadove (atsisakiusi antraeilių pareigų
Miestų projektavimo institute). Pedagogika ir projektavimas vienas kitą papildo.
Dėstydama architektūrą, Nijolė gilinasi į teoriją, pasaulinės ir lietuvių architektūros
raidą bei tradicijas. Visa tai ji panaudoja projektuose. Ilgametis darbas „projektų
virtuvėje“ padeda jai mokyti studentus projektavimo proceso nuoseklumo ir jo
paslapčių.
Nijolės, kaip architektės, kūrybos viršūnė – Operos ir baleto teatro rūmai
Vilniuje. Įdomi šio projekto istorija. 1954 m. Maskvoje vyko lietuvių literatūros ir
meno dekada, kurios finalo – operos Meilė trims apelsinams, pastatytos Lietuvos
valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre (LVAOBT), klausėsi ir Nikita
Chruščiovas. Opera Chruščiovui patiko ir teatro vyriausybinėje ložėje ant spektaklio
programos (pakištos jam LVAOBT direktoriaus) N. Chruščiovas pasirašė pritarimą
naujo Operos ir baleto teatro statybai Vilniuje. To užteko, kad visos valstybinės
institucijos sankcionuotų teatro projektavimą ir statybą. Pirmąjį teatro eskizinio
projekto variantą parengė Valstybinių teatrų projektavimo institutas (Giproteatr)
Maskvoje. Tačiau šis projektas susilaukė kritikos ir į teatro projektavimą įsijungė
Lietuvos architektai. Teatrui suprojektuoti buvo paskelbtas konkursas. Jame Nijolė, kaip bendraautorė, dalyvavo kartu su tuometiniu Valstybinio miestų statybos
projektavimo instituto vyriausiuoju architektu prof. dr. Antanu Spelskiu. Konkurse
su savo projekto variantu dalyvavo ir kaunietis architektas Algimantas Mikėnas.
1958 m. konkurso komisija atrinko A. Spelskio ir N. Bučiūtės projektą kaip geriausią, tačiau pavedė jį tobulinti. Prasidėjo dviejų autorių (patyrusio architekto
ir vos tik „apsiplunksnavusios“ kūrėjos) tarpusavio kūrybinis „karas“. Kadangi
nesutarimai buvo konceptualūs, Nijolė atsisakė toliau dalyvauti bendro projekto
rengime ir pasiūlė savo konceptualaus projekto variantą. 1960 m. jam iš esmės
buvo pritarta, o 1962 m. LSSR Ministrų taryba patvirtino projektavimo užduotį.
Taip Nijolė tapo naujojo projekto autore. Šis projektas iš jos pareikalavo daug
dvasinių ir fizinių jėgų. Prie projekto praleista ne tik daugybė dienų, bet ir naktų
(Nijolė buvo užsispyrusi „pelėda“). Sakydavo, kad naktį niekas jos neblaško ir
netrukdo – visa gali atsiduoti kūrybai. Nijolė, kaip autorė, ne tik projektavo teatrą
ant vatmano lapų. Ji aplankė daug teatrų buvusios SSRS teritorijoje, Suomijoje,
Vengrijoje, VDR, nagrinėjo jų pranašumus ir trūkumus. Minėtų užsienio šalių
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firmose ji lankėsi ir dėl teatrui reikalingų statybinių medžiagų: aliuminio
profilių, langų, interjero detalių. Skaitė
daug literatūros teatrų projektavimo
klausimais. O kai prasidėjo teatro statyba, Nijolė reikliai vykdė autorinę
priežiūrą: stebėjo, kad statyba vyktų
pagal projektą, reikalaudavo ištaisyti
prastai atliktus darbus. 1963 m. Nijolė
taip išreiškė savo kūrinio viziją (pagal
jos užrašus):
E. N. Bučiūtė, Valstybinio miestų statybos

„Naujasis teatro pastatas, kaip ir pats projektavimo instituto projektų vyriausioji
teatrinis menas, pirmiausia turėtų išreikšti architektė, prie Lietuvos akademinio operos
nuoširdumą ir betarpiškumą žmogui, būti baleto teatro projekto maketo. 1968 m. Iš aut.
suprantamas eiliniam žiūrovui. Architektū- archyvo
rinę išraišką suteikti siekėme tik tuo, kas
teatrui būtina: scena, salė, fojė, žiūrovų prieigos.“
Projektuojant šis jos „asketinis proletarinis“ požiūris šiek tiek pasikeitė: „Norėjau teatrui suteikti teatrui būdingą iškilmingumą, jaukią aplinką, vertą taurios muzikos
meno.“ Nijolė numatė, kad teatro pastatas turės atspindėti ateities architektūros
kryptį, kurios stiliaus išraiška dar tik formuojasi. Tad teatro pastato idėjos yra
ieškojimas tarp asketiško modernizmo (atsižvelgiant tik į funkcinius reikalavimus)
ir puošnios reprezentacijos. Toji reprezentacija atsispindi netikėtais šventiniais
įvairių formų, rakursų, statybinių medžiagų, spalvų deriniais. Įspūdingi didžiuliai
bronziniai sietynai (suprojektuoti Nijolės vyro dail. Jurijaus Markejevo), kurie patys
nešviečia, o tik atspindi viršutinių šviestuvų šviesą. Specialistų teigimu:
„Operos ir baleto teatras yra vienas iš nedaugelio sovietinės epochos statinių, kurį turėtume išsaugoti ateities kartoms, kaip unikalią sovietinės epochos reprezentaciją.“1
Teatras priskirtinas prie vėlyvojo modernizmo statinių. Kai kas Nijolei
priekaištauja dėl teatro akustikos netobulumo. Tačiau akustika priklauso teatro
projekto technologinei daliai, kurią rengė, kaip ir visiems SSRS statomiems teat
rams, Maskvos projektavimo institutas (Giproteatr). Vėliau dalis akustikos trūkumų
buvo ištaisyti pagal Lietuvos specialistų (tarp jų ir Nijolės sūnaus fiziko Arvydo
Bareikio) atliktus akustikos matavimus ir VGTU pasiūlymus.
Projektuojant teatrą, Nijolei Vilniuje teko kurti ir kitą sudėtingą projektą –
Žemėtvarkos projektavimo institutą greta teatro (Lelevelio gatvėje), sujungtą su
Gedimino prospekte esančiais Žemės ūkio ministerijos rūmais. Jai, kaip projektuotojai, šis pastatas savo paskirtimi buvo labai artimas. Nesigilindamas į visą
projektą, norėčiau atkreipti dėmesį į šio
1
Internetas – www.autc.lt/public/HermitageObject.
instituto salę, kuri dėl savo interjero
aspx?id=931 Operos ir baleto teatras. Paveldo
objektai, Vaido Petrulio straipsnis.
buvo pavadinta Lino sale. Salės erdvę
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puošė lietuviškos lininės užuolaidos,
lininės virvės. Prie reikšmingesnių projektų priskirtinas buvusio Valstybinio
plano komiteto (dabar Ūkio ministerija) daugiaaukštis pastatas Vilniuje,
Gedimino prospekte. Nijolė polemizavo su tuometiniu Valstybinio plano
komiteto pirmininku Antanu Drobniu
dėl jo užsispyrimo „įkišti“ šioje vietoje dangoraižį, kuris ardė prospekto
užstatymo harmoniją, bet A. Drobnys
nenusileido ir Nijolė, matydama, jog
diskusija neperspektyvi, jam galų gale
pakluso.
Prie iškilių Nijolės kūrybos akcentų priskirčiau Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo Ignoto gatvėje
projektą. Rengiant šį projektą Nijolei E. N. Bučiūtė – Vilniaus Gedimino technikos
teko stengtis suderinti senąją senamies- universiteto profesorė. 2008 m. Iš aut. archyvo
čio architektūrą ir pastato funkcinį moderniškumą. Statybos metu buvo atkasti senųjų pastatų likučiai, vertingi kaip
kultūros paveldas. Tad teko net stabdyti statybą, kol bus atlikti archeologiniai
tyrimai. Po jų pastate atsirado po stiklo gaubtu užkonservuoti senojo statinio fragmentai. Reikėjo projektą koreguoti ir dėl pastato paskirties pakeitimo (sovietiniais
laikais jis buvo projektuotas Informacijos institutui). Šis Nijolės projektas – pirmoji
jos kūrybos dovana atkurtai nepriklausomai Lietuvai.
Kiti svarbesni jos projektai po Nepriklausomybės atkūrimo: paminklas –
arka Rokiškio 500 metų jubiliejui pažymėti Nepriklausomybės aikštėje Rokiškyje
(kartu su skulptoriais Leonu ir Gediminu Žukliais ir architekte, Nijolės dukra,
Lada Markejevaite), Klaipėdos senamiestyje nauja (vietoj per karą sugriautos)
evangelikų liuteronų bažnyčia (kol kas nestatoma), Operos ir baleto teatro vidaus
patalpų rekontrukcija, to paties teatro priestatas (dar nerealizuotas) ir Valstybinio
archyvo pastatas Vilniuje, Mindaugo gatvėje.
Nijolė projektavo ne tik tūrinius objektus (pastatus), bet ir planavo miestų
teritorijas. Paminėtini Ukmergės ir Rokiškio miestų naujų gyvenamųjų rajonų
urbanistikos projektai.
Iš viso Nijolė parengė apie penkiasdešimt projektų (realizuotų ir nerealizuotų) – visuomenės pastatų, gyvenamųjų namų, miestų rajonų ir kolūkių gyvenviečių
planavimo, reprezentacinių ir antkapinių paminklų.
Specialybės klausimais Nijolė parašė daug straipsnių mokslo žurnalams,
dalyvaudavo mokslinėse konferencijose, buvo Lietuvos architektų sąjungos narė.
Apie jos kūrybinę veiklą daug buvo rašyta periodinėje spaudoje, pasakota per
radiją ir televiziją.
Nijolė – moteris, žmona, mama ir žmogus. Pirmoji Nijolės meilė (o gal tik
susižavėjimas?) buvo jos bendrakursis Jonas S. Tuo laiku mama jau buvo persikėlusi
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į Vilnių (tėvas persikėlė 1951 m.) ir mes spaudėmės viename kambaryje, išnuomotame iš Nijolės bendrakursės Halinos tėvų, Konarskio gatvės pradžioje. Jonas
buvo dažnas svečias, kartais pas mus vakarieniaudavo. Sekmadieniais Nijolė, Jonas
ir aš plaukdavome garlaiviu į Valåkupius, Vérkius, dažnai kartu lankydavomės
kino teatruose, teatruose, koncertuose. Jonas buvo nuoširdus, linksmas draugas.
Man jis patiko. Tačiau jo minčių akiratis buvo siaurokas, mokėsi vidutiniškai.
Nijolė, kaip ir daugelis moterų, troško, kad jos išrinktasis būtų jei ne aukštesnio
intelekto, tai nors ne žemesnio.
Su Jonu draugystė nutrūko (nors jie liko gerais kurso draugais) apie 1950 m.
Jį pakeitė kitas kurso kolega Stasys Bareikis, kurio siela ir charakteris Nijolei buvo
artimesnis. Ją žavėjo Stasio darbštumas, ištvermingumas, humoras, nuoširdumas,
tačiau erzino jo per didelis „moteriškas“ jautrumas, nes iš tėvo buvo paveldėjusi
racionalų, iš išorės šaltoką reagavimą ir savo išgyvenimus nuo kitų slėpė. Už Stasio
ji ištekėjo 1952 m., o po metų, kaip ji sakydavo, kartu su architektės diplomu
apgynė ir mamos diplomą – pagimdė sūnų Arvydą. Tais pačiais metais tėvas
gavo iš savo darbovietės (Žemės ūkio ministerijos) butą Teatro (tuomet vadintoje
Kačialovo) gatvėje. Nijolės šeimai tėvai paskyrė atskirą kambarį. Vaiką prižiūrėjo
mama, šaukiama „baba“. Jaunai šeimai reikėjo pinigų. Todėl greta studijų Nijolė
su Stasiu dirbdavo įvairius sutartinius darbus. Vienas iš jų buvo Vilniaus miesto
kultūros paveldo objektų planas. Kambaryje stovėjo didžiulis į sieną atremtas
ant medinės lentos ištemptas vatmano lapas. Į jį nuo kito, smulkesnio mastelio
plano, reikėjo perkelti miesto gatves, aikštes, skverus ir paveldo statinius. Darbui
vadovavo profesorius Eduardas Budreika. Šiam darbui talkininkavau ir aš. Baigus
darbą Nijolė man atseikėjo honorarą, daug didesnį negu man priklausė pagal
mano atlikto darbo apimtį. Aš studijuodamas Kaune jau buvau vedęs ir ji norėjo
materialiai padėti mūsų jaunai šeimai.
Man su šeima (žmona ir dukra) persikėlus į Vilnių ir pradėjus dirbti tame
pačiame Projektavimo institute, kaip ir Nijolė, pablogėjo buto sąlygos. Nijolė su
šeima gyveno viename kambaryje, aš su šeima – kitame. Geri tėvai savo noru
išsikraustė į koridorių. Nijolei ir jos vyrui, kaip jauniems specialistams, pagal
tuomet veikiančius sovietinius įstatymus butas turėjo būti suteiktas pirmiausia.
Tačiau tuometinis statybos ministras (atsiųstas iš Rusijos) Ufimcevas, ne kartą
žadėjęs skirti butą Nijolės šeimai, pažado netesėjo ir butus skyrė savo artimiausiems kolegoms. Po vieno ministro žodžio netesėjimo Nijolės atkaklumo dėka
laikraštyje Sovietskaja Litva (oficioze, leidžiamame rusų kalba) pasirodė kritiškas
straipsnis Slovo ministra (Ministro žodis). Straipsnis buvo griežtas (toliau jo turinys
atpasakotas laisvai pagal mano prisiminimus). Ministrui buvo priminta, kad jo
žodis, duotas bet kam (jauniems specialistams ar statybų užsakovams) turi būti
ištesėtas, nes jis atstovauja valstybinei institucijai. Žodžio netesėjimas yra pirmoji
apgavystė, po jo – kitos apgavystės, sukčiavimai ir net vagystės, kurių apstu ministro vadovaujamose statybose. Pagal tuometinę tradiciją valstybinės institucijos
į kritiką turėdavo atsakyti raštu rubrikoje Mūsų atspausdintos medžiagos pėdsakais.
Straipsnį apsvarstė Statybos ministerijos kolegija ir, nepaisant ministro nenoro,
Nijolės šeimai skyrė butą. Manau, jog nemažą įtaką šioje istorijoje turėjo ir tai,
kad straipsnio autorius, žinomas žurnalistas, buvo aukšto sovietinės Lietuvos ir
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kompartijos veikėjo Vlado Niunkos sūnus. Be to, tada buvo „atlydžio meto“ pradžia. Nijolė su šeima persikėlė į naujai pastatyto namo (dabartiniame Savanorių
prospekte) dviejų kambarių butą. Pagerėjo jos buities, kartu ir darbo sąlygos, nes
ji su vyru daug dirbo namuose po darbo valandų. Dar vėliau Nijolė gavo trijų
kambarių butą Donelaičio gatvėje, „sovietiniam elitui“ skirtame gyvenamajame
name, kurį ji su vyru projektavo.
Nijolė visuomet buvo principinga. Į raginimus tapti partijos nare aukštiems
partijos funkcionieriams atsakydavo žodžiais apie „sovietinės grietinėlės“ suponėjimą, vaikų vežiojimą į mokyklas valdišku autotransportu, apie nesibaigiančias
išgertuves įvairiausiomis progomis. Po tokių „diskusijų“ Nijolę kviesti į partiją
liovėsi. Apie jos drąsą kalbėti tiesmukai net su sovietinės Lietuvos vadovais liudija
toks įvykis. Nijolė su šeima kasmet (kol dar neturėjo savo sodybos Dzūkijoje)
vasarodavo Miestų statybos projektavimo instituto viloje Preiloje. Kartą grįždama
į Vilnių laukė kelto, perkeliančio iš Neringos į Klaipėdą. Tačiau keltas stovėjo ir
kažko laukė. Buvo vėsus vakaras. Ji su vaikais sušalo. Paaiškėjo, kad kelto vėlavimosi kaltininkas – LSSR Ministrų tarybos pirmininkas Juozas Maniušis, kurio
laukiama atvažiuojant iš Nidos. Atriedėjus „ponų“ kortežui, Nijolė garsia replika
užsipuolė atvykusius, sakydama, kad vėluojančius į mokyklą vaikus Smetonos
laikais statydavo į kampą. „Liaudies tarnų“, kurie priverčia dėl savo malonumo
žmones laukti, nors jie gali nebespėti į traukinį, niekas nebaudžia. Sovietinis
premjeras, atidaręs automobilio dureles, buvo sutrikęs, ramino gerai jam pažįstamą Nijolę ir atsiprašinėjo, siūlė ją su vaikais pavežti savo mašina, bet ji atsisakė.
Dar būdama jauna specialistė kažkokiame pasitarime gyvenamųjų namų statybos
klausimais, kuriame dalyvavo partinės ir valstybinės valdžios viršūnės, Nijolė
išreiškė nuomonę, kad nuo gyvenamųjų namų statybos mieste pagal neestetiškus
tipinius projektus reikėtų susilaikyti ir namus, kol bus parengti nauji, Vilniui
tinkantys projektai, statyti už miesto. Tai buvo palaikyta akibrokštu. Uždarame
LKP CK dokumente buvo pažymėta, kad kai kurie jaunieji architektai (paminėta
ir N. Bučiūtė) ne tik nenori pripažinti visoje SSRS naudojamų projektų, bet ir
nori darbininkus apgyvendinti užmiestyje.
Pristatant Operos teatro projektą Maskvoje buvo susilaukta priekaištų, kad
Vilniui nereikia tokio didelio ir prabangaus pastato. Nijolė į tai atsikirto replika:
„Lietuvą jūs, kaip caro laikais, tebelaikote Rusijos šiaurės vakarų užkampiu, o Vilnių –
provincijos miesteliu. Bet tai juk Lietuvos sostinė su vienu iš seniausių universitetų
Europoj.“
Nijolė, girdama mane už daug ką, dažnai papriekaištaudavo tik už vieną
dalyką – prisitaikėliškumą. Kai įstojau į partiją, pyko, kad nenuėjau mokslo keliu,
nors tam turėjau visus duomenis, o pasirinkau administracinę karjerą (28 metus
dirbau Projektavimo institute direktoriumi).
Profesinė karjera Nijolei nesutrukdė atlikti moters pareigų: 1955 m. ji pagimdė antrą sūnų – Saulių Bareikį. Šeimoje buvo viskas gerai. Vaikai augo, abu
lankė Čiurlionio muzikos mokyklą. Stasys buvo geras tėvas. Projektuotojo darbas
netilpdavo į darbo valandas. Dažnai Nijolė ir Stasys dirbdavo iki išnaktų darbo1446
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vietėje arba namie. Ypač didelė darbų našta užgriuvo Nijolę, kai jai buvo pavesta
projektuoti Operos ir baleto teatrą. Tuo pačiu metu ji projektavo ir Žemėtvarkos
instituto rūmus. Teatro projektavimas buvo susijęs su komandiruotėmis. Netikėtai
šis darbas tapo ne tik jos profesinio talento išmėginimu, bet ir moters jausmų
išbandymu. Dažnai lankydamasi Maskvoje, Giproteatre, kuris rengė teatro technologinės dalies projektą, susipažino su dailininku (baigusiu Leningrado Repino
taikomosios dailės institutą) Jurijumi Markejevu, kuris reiškėsi tapyboje, grafikoje,
keramikoje, metalo ir stiklo dailėje. Jis projektavo teatrui sietynus, šviestuvus ir
kai kurias kitas interjero detales. Jurijus buvo ne tik gabus menininkas, bet ir
plačios erudicijos žmogus: mėgo literatūrą, istoriją, teatrą, kiną. Nors pagal pasą
buvo rusas, save kildino iš slavų nukariautų ir jų asimiliuotų merių (vienos iš
finougrų genčių). Merių tautos tragedijos tema jis sukūrė įspūdingą grafikos ciklą.
Bendras kūrybinis darbas, pokalbiai suartino Nijolę su Jurijumi ir tai privedė prie
skyrybų su Stasiu. Skyrybos tiek Nijolei, tiek visai mūsų šeimai buvo skausmingos. Tačiau Nijolė, būdama sąžininga, negalėjo veidmainiauti, apgaudinėti vyrą.
Išsiskyrė gražiai, be pykčių ir skandalų. Nijolė 1967 m. ištekėjo už Jurijaus, Stasys vedė kitą moterį, kuri su Nijole palaikė draugiškus ryšius ir jai dėkojo, kad
„padovanojo“ gerą vyrą. Nijolė, būdama tikinti, išgyveno, kad su Jurijumi gyveno
tik civilinėje santuokoje (su Stasiu buvo ir bažnytinė santuoka). Vaikai liko pas
Nijolę, bet su tėvu bendravo. Stasys su naująja žmona kartu su Nijole ir Jurijumi
švęsdavo vaikų gimtadienius ir dalyvavo vaikų vestuvėse.
Nijolė buvo mylinti, bet kartu ir griežta, reikli mama. Vaikų nelepino, mokė
juos darbštumo, sąžiningumo, taupumo. Nelengva jai buvo auginti paauglius
berniukus. Tačiau jai pavyko. Vyriausias sūnus Arvydas tapo diplomuotu fiziku,
vedė savo studijų kolegę, taip pat fizikę, susilaukė dviejų sūnų dvynukų, kurie
tapo kompiuterių specialistais. Vienas iš jų padovanojo Nijolei du proanūkius,
kitas – dvi proanūkes. Jaunesnysis sūnus Saulius tapo žinomu aktoriumi (dirbo
Šiaulių dramos teatre, Jaunimo teatre, vėl Šiaulių dramos teatre), bardu, Muzikos ir teatro akademijos dėstytoju. Sukūrė šeimą su bendrakurse aktore Danute
Kuodyte, susilaukė sūnaus Jokūbo Bareikio – dabar žinomo Vilniaus mažojo
teatro ir televizijos aktoriaus, televizijos laidos vedėjo ir bardo. Nijolė iš Jokūbo
šeimos susilaukė dar dviejų proanūkių. Ji mylėjo savo vaikus, marčias, anūkus ir
proanūkius, o jie ją – taip pat. Kasmet vasario 16 d., Nijolės gimtadienį, pas ją
susirinkdavo visos jos atžalos, ateidavau aš su šeima, kartais ir daugiau giminių.
Su Jurijumi Nijolė susilaukė dukters Lados, tapusios, taip pat kaip ir mama,
architekte, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docente, humanitarinių mokslų daktare. Taigi Nijolė kartu su dukra tapo bendradarbėmis, dirbo toje pačioje
katedroje.
2002 m. įvyko skaudi nelaimė. Atostogaudamas iš savo dėdės paveldėtoje
sodyboje (Rusijoje, Vladimiro srityje), žuvo Nijolės vyras Jurijus. Jį rado negyvą,
gulintį prie akmeninio baseino rajono centro skvere. Iš ten jis ruošėsi važiuoti į
ekskursiją. Nors mirties išvadose nurodyta, kad jis mirė nuo širdies priepuolio,
bet tai galėjo būti smurtinė mirtis, nes iš jo kišenės dingo piniginė su nemaža dolerių suma. Palaidojo jį Vilniuje, Rokantiškių kapinėse, greta jo motinos,
kuri paskutinius gyvenimo metus praleido Vilniuje pas sūnų. Vyro žūtis labai
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skausmingai palietė Nijolę, bet būdama valinga, pasinėrusi į mėgstamą darbą,
sugebėjo atsitiesti.
Nijolė rūpinosi artimųjų atminimu. Kartu su skulptore Nijole Gaigalaite
suprojektavo antkapinį paminklą tėvams Saltoniškių kapinėse. Ant vyro Jurijaus
Markejevo kapo Rokantiškių kapinėse iškilo monumentalus ąžuolinis stačiatikių
kryžius, sukurtas tautodailininko Povilo Malinausko.
Nijolė buvo komunikabili. Savyje turėjo kažkokią traukos jėgą, kuri prie jos
priartindavo daug žmonių. Linksmas žvilgsnis, miela šypsena, skambaus tembro
kalbos tonas tiesiog pakerėdavo aplinkinius. Buvo labai šneki. Projektavimo institute net sklandė anekdotas: „Žinai, Bučiūtė šiandien visą valandą skundėsi kolegei,
kad užbaigti projektui reikia tik valandos, bet jos vis pritrūksta.“
Dėl įtempto darbo jai neužtekdavo laiko skaityti laikraščius, bet ji viskuo
domėjosi. Todėl aš jai buvau nuolatinis naujienų, ypač politikos, apžvalgininkas
mūsų susitikimų metu ar telefonu. Tačiau savo darbe buvo reikli, tiesi, griežta,
niekada neveidmainiavo. Nelengva jai buvo statybos klausimais ginčytis su atkakliais
statybininkais vyrais, užsakovais, kurie priklausė nomenklatūros elitui, ministrais.
Bet Nijolė aiškiais profesiniais argumentais juos nugalėdavo. Ji gerai išmanė savo
darbo sritį, todėl statybininkai, užsakovai, kolegos projektuotojai ją gerbė.
Nijolės laisvalaikiai. Nijolės dienotvarkėje sunku atskirti darbą nuo laisvalaikio. Dažnai projektuodama po darbo valandų (kartais net iki paryčių) sakydavo: „Mano didžiausias laisvalaikio pomėgis tai tas pats mano darbas.“ Tačiau ji turėjo
ir kitokių pomėgių: mėgo lieti akvareles, piešti juodu tušu ant balto vatmano.
Surasdavo laiko siuvimui, mezgimui. Buvo gera kulinarė. Jos paruoštos vaišės
visuomet buvo išradingos ir originalios. Nuo vaikystės mėgo daržininkystę, todėl
įsigijo sodybą Dzūkijoje (Varėnõs rajone, Trakíškių kaime). Kol buvo gyvas mūsų
tėvas pensininkas, jis nuo ankstyvo pavasario iki vėlaus rudens gyveno toje sodyboje, ją prižiūrėjo ir tvarkė. Nijolė stengėsi atnaujinti sodybą pagal etnografinius
bruožus. Ir jai tai pavyko. Nemažai jos sodybos nuotraukų puikuojasi neseniai
išleistame kaimo senosios architektūros albume. Paaukštinus gyvenamąjį namą,
Nijolės vyras Jurijus įsirengė patalpas kūrybos studijai. Pasiekti sodybą reikėjo
savo transporto. Nijolė išmoko vairuoti, nusipirko „žiguliuką“ (vėliau persėdo į
volkswageną) ir savaitgaliais dumdavo į Dzūkiją sodinti, ravėti, derliaus nuimti,
grybauti ir uogauti.
Dėl savo nuoširdumo (niekada neatsisakydavo pavežti kaimynus savo automobiliu į Var¸ną ar Perlóją, važiuojant iš Vilniaus atvežti prašomų prekių ir kt.)
Dzūkijos kaime įsigijo draugų ir bičiulių. Ant sodybos ribos pastatė tautodailininko
Povilo Malinausko išdrožtą ąžuolinį kryžių. Tėvui mirus, jo atminimui pastatė
to paties menininko sukurtą koplytstulpį su šv. Jurgio (tėvo vardas) skulptūrėle
viršuje ir Rūpintojėliu papėdėje.
Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo atgavusi tėvo tėviškėje jam priklausiusią žemę, kurios didžiąją dalį užėmė sodai (sodinti 1935–1936 m.), pasitelkusi
gimines ir kaimynus, stengėsi ją paversti poilsio baze Bučių giminės susitikimams.
Pirmas toks susitikimas įvyko 2004 m. Dalyvavo trys kartos: vaikai, anūkai, pro
anūkiai. Susirinko per 40 žmonių. Tokie vasaros susitikimai kasmet (dažniausiai
per Jonines) ant kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabi Dvíragio ežero panorama,
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tapo tradiciniais. Buvusioje mūsų sodyboje išsirikiuoja automobiliai, iškyla palapinių
miestelis. Iš gretimos dėdės Kazio trobos atnešami stalai, kuriuos nuo lietaus ar
saulės pridengia atsivežti „baldakimai“. Dalyvių skaičius keičiasi nuo aplinkybių,
tačiau programa panaši: vaišės, dalijimasis naujienomis ir prisiminimais, dainos,
pasivaikščiojimai, maudymasis, plaukiojimai valtimis. Nijolė planavo įrengti aikštelę
mašinoms, pastatyti tualetą, sutvarkyti aplinką, tačiau mirtis sutrukdė įgyvendinti
numatytus užmojus.
Nijolė mėgo keliauti. Daugelis jos kelionių buvo susijusios su komandiruotėmis įvairių objektų projektavimo klausimais. Pirmoji jos aplankyta užsienio šalis
buvo Suomija. Ji buvo sužavėta naujosios Suomijos architektūros, gerų viešbučių,
Šiaurės gamtos. Grįžusi iš kelionės juokėsi – kad ir kaip stengėsi, nesurado „pūvančio kapitalizmo“. Daug gerų įspūdžių Nijolė atsivežė iš Vengrijos. Jai patiko
Budapešto architektūra. Ypač ją sujaudino nuoširdus vengrų dėmesys lietuviams,
kuriuos jie vadino „litvan“ ir laikė savo broliais dėl kai kurių bendros praeities
istorijos sąsajų (Steponas Batoras, Bekešas ir kt.). Žavėjosi Drezdeno (tuometinėje
Vokietijos Demokratinėje Respublikoje) muziejais. Berlynas tuo laiku dar nebuvo
perskirtas betono siena. Klausyti operos atvažiuodavo ir Vakarų berlyniečiai. Nijolė
pasakojo, kad atskirti žiūrovus (ypač moteris), kurie iš Rytų, o kurie iš Vakarų,
lengva vien iš aprangos ir veidų išraiškos. Lenkijoje žavėjosi Krokuva, Vavelio
pilimi, atstatytu Varšuvos senamiesčiu. Vėliau Nijolė ne kartą keliavo į užsienį
su dukra Lada, aplankė Italijos meno lopšį Florenciją.
Iš kelionės grįždama Nijolė atveždavo dovanėlių. Žinodama, kad aš domiuosi
filatelija, apdovanodavo vertingais filatelijos suvenyrais.
Nijolės netektis ir jos atminimas. Nijolė dirbo savo mėgstamą darbą savęs
netausodama, maža kreipė dėmesio į sveikatos būklę. Dėl užimtumo, pasibaigus
vaistams, mažinantiems kraujospūdį, neprisiruošdavo apsilankyti poliklinikoje,
o įtemptas darbas kraujospūdį didino. Išsivystė širdies nepakankamumas, buvo
infarktų priepuolių. Pasigydžius ligoninėse ir reabilitacijos įstaigose, sveikata pagerėdavo, tačiau vėliau prisidėjo dar ir cukraligė. Gydėsi nuo jos vaistais, bet dietos
laikydavosi su pertraukomis. Neatsispirdavo saldumynams, kuriuos ypač mėgo.
2009 m. antrojoje pusėje Nijolei buvo diagnozuotas vėžys. Po operacijos paaiškėjo,
kad tai jau vėlyva stadija. Dėl silpnos širdies negalima buvo taikyti intensyvios
chemoterapijos. Tačiau kur tik Nijolė būdavo – ligoninėje, reabilitacijoje – braižymo lenta buvo neatskiriamas jos palydovas. Prašydavo atskiros palatos, kad
galėtų dirbti. Spręsdama įvairius projektavimo klausimus, telefonu kalbėdavosi su
užsakovais, projektų bendraautoriais. Į mano pasiūlymus pailsėti atsakydavo: „Tol,
kol gyvenu, dirbsiu. Darbas – visas mano gyvenimas, todėl ir išeisiu iš jo dirbdama.“
Ligoninėje Nijolę lankydavo vaikai, anūkai, mes su žmona, draugai. Po vėžio
operacijos, grįžusi iš ligoninės Naujųjų metų išvakarėse, kelias dienas pagyveno
pas mus. Kartu su manimi ir mano žmona sutikome Naujuosius, Nijolė buvo
geros nuotaikos. 2010 metų vasario pradžioje dalyvavo mano žmonos aštuoniasdešimtmečio šventėje kavinėje. Buvo linksma. Veide nebuvo matyti jokių ligos
žymių. Akys spindėjo, lūpose žaidė šypsena. Bendravo su svečiais. Tokia pat ji
buvo ir vasario 16 dieną, kai savo bute šeimos ir kitų artimųjų rate atšventė savo
aštuoniasdešimtmetį. Rytojaus dieną ją sveikino darbo kolegos ir Rokiškio rajono
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delegacija su meru priešakyje. Po kurio laiko ji vėl atgulė į ligoninę ir 2010 m.
kovo 12 d. po pietų ilsėdamasi užsnūdo amžinu miegu greta prie jos budinčios
marčios aktorės Danutės Kuodytės.
Nijolė buvo pašarvota Antakalnio laidojimo namuose (netoli universitetinės
ligoninės, kurioje ji mirė). Salė buvo nedidelė. Atsisveikinantieji netilpo į ją ir
būriavosi kieme. Prie karsto meldėsi kunigas iš Bernardinų bažnyčios, kurioje
Nijolė dažnai lankydavosi, ir kraštietis vyskupas Juozas Tunaitis. Palaidojome
Nijolę Rokantiškių kapinėse greta jos vyro Jurijaus. Atsisveikinimo kalbas pasakė
vysk. J. Tunaitis, abiejų jos darboviečių ir Rokiškio rajono savivaldybės atstovai.
Lietuvos architektų sąjungos paskelbtame nekrologe buvo rašoma:
„Užgeso viena ryškiausių Lietuvos architektūros žvaigždžių, daugelio iškilių kūrinių autorė. Kolegos – vyresnės kartos architektai, išugdyti jaunesnieji – ją vertino kaip unikalų
reiškinį visame Lietuvos architektūros kontekste, kaip išskirtinę asmenybę ir vienintelę
projektuojančią architektę, turinčią profesorės vardą ir mokslų daktarės laipsnį.“
Tapo tradicija kasmet Nijolės gimtadienį – vasario 16 d. susirinkti jos bute
ir giminių rate ją prisiminti.
Dar būdama gyva Nijolė buvo tinkamai pagerbta: 1974 m. jai suteiktas
nusipelniusios architektės vardas, 1980 m. ji gavo valstybinę premiją, 1989 m.
pripažinta liaudies architekte, 2000 m. apdovanota Lietuvos architektų sąjungos
Architektūros riterio kryžiumi. O šūsnių kitų apdovanojamų – garbės ir padėkos raštų, diplomų – nesuskaičiuosi. Prieš pat mirtį jai buvo suteiktas Rokiškio
garbės pilietės vardas. Jau po mirties rajono savivaldybės tarybos sprendimų jos
vardu Rokiškyje pavadintas parkas (netoli autobusų stoties), o tėviškėje – Krylių
kaime – pagrindinė gatvė.
2012 m. balandyje Šiuolaikinio meno centre Vilniuje atidarytoje parodoje ji
pristatyta kaip viena iš iškilių dvidešimtojo amžiaus antrosios pusės Lietuvos architektūros modernizmo kūrėjų (greta su Vytautu Brėdikiu, Eduardu Čekanausku,
Algimantu Mačiuliu, Algimantu ir Vytautu Nasvyčiais, Justinu Šeiboku).
Elenos Nijolės Bučiūtės suprojektuotų svarbesnių statinių sąrašas
Pastatų projektai
Žemėtvarkos projektavimo instituto rūmai, Lelevelio g., Vilniuje,
1967 m.
Baldų paviljonas parduotuvė, Mindaugo g., Vilniuje, 1968 m., ir jos
renovacija – pritaikymas parduotuvei „Maxima“, 2000 m.
Vidurinė mokykla, Naugarduko g., Vilniuje, 1971 m.
Valstybinio plano komiteto pastatas (dab. Ūkio ministerija), Gedimino
pr., Vilniuje, 1973 m.
Operos ir baleto teatro rūmai, Vienuolio g., Vilniuje, 1974 m.
Buitinio aptarnavimo pastatas, N. Vilnia, Vilniuje, 1988 m.
Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo pastatas, Šv. Ignoto g.,
Vilniuje, 1998 m.
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) valgyklos pastato
rekonstrukcija – pritaikymas VGTU bibliotekai, Saulėtekio al.,
Vilniuje, 1998 m.
Evangelikų liuteronų bažnyčia, Klaipėdoje, 2010 m.
Operos ir baleto teatro priestatas, A. Vienuolio g., Vilniuje, 2008 m.
(dar nerealizuotas).
Archyvų kompleksas – esamo pastato rekonstrukcija ir nauja statyba – saugyklų plėtra, Mindaugo g., Vilniuje, 2009 m. (statyba
vykdoma).
Paminklų projektai
Arka Rokiškio miesto 500 metų jubiliejui paminėti (kartu su skulptoriais L. ir G. Žukliais bei architekte Lada Markejevaite), Nepriklausomybės a., Rokiškyje, 1999 m.
Teritorijų planavimo projektai
Ukmergės miesto gyvenamasis mikrorajonas, 1963 m.
Rokiškio miesto gyvenamasis mikrorajonas, 1964 m.
Pastaba. Sąraše nurodyta projekto įteikimo užsakovui data.
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Kazimieras Paunksnis – šviesi Duokiškio
krašto asmenybė
Ona Mackevičienė

Iš ramių, darbščių ir nuoširdžių Duõkiškio gyventojų ypač išsiskyrė viena
asmenybė – Kazimieras Paunksnis. Medžio drožėjas, tapytojas, istorikas, kraštotyrininkas – jis buvo tapęs šio krašto vizitine kortele.
K. Paunksnis gimė 1907 m. gegužės 1 d. labai gražiose Duokiškio apylinkėse.
Jo gimtasis kaimas, kaip ir pavardė, vadinosi Paùnksniai. Tikriausiai protėviai,
turintys šią gražią pavardę, čia gyveno nuo senų laikų. Kazimiero tėvai buvo
pasiturintys ūkininkai ir galėjo bent vieną iš savo vaikų leisti į mokslus. Buvo
pasirinktas Kazimieras, guviausio proto sūnus, kuris turėjo fizinį trūkumą – nedidelę kuprelę. Tėvai išmąstę, jog nestiprios sveikatos sūnus bus nekoks ūkio
paveldėtojas, nusprendė jį išmokyti ir šitaip pastatyti ant kojų. Vienintelė tuo
metu Rokiškio apskrities gimnazija, įkurta 1918 m. Saulės draugijos iniciatyva,
buvo pačiame Rokiškyje. 1919 m. K. Paunksnis tapo šios gimnazijos mokiniu. Jo
mokytojai buvo labai gerbiami žmonės. Gimnazijos direktorius – Antanas Purėnas
(1881–1962), Peterburgo universitete baigęs gamtos mokslus, vėliau tapęs Kauno
universiteto profesoriumi ir rektoriumi. Justinas Vienožinskis (1886–1960), dėstęs
gimnazistams dailę ir šokius, baigė Krokuvos karališkąją dailės akademiją, vėliau organizavo Lietuvos dailininkų sąjungą, Kauno meno mokyklą, profesoriavo
Vilniaus dailės universitete. Istorijos mokė Juozas Petrulis (1876–1958), studijavęs
Fribūro, Sorbonos universitetuose. Muzikos mokė žinomas vargonininkas Matas
Milaknis (1877–1958). Ypač stiprūs buvo užsienio kalbų mokytojai, beveik visi
be išimties užsieniečiai. Gimnazistams labai patiko elegantiška ir graži prancūzų
kalbos mokytoja Žermena Smolskienė, į Lietuvą atvykusi iš Belgijos. Matematikas
Juozas Janulionis (1896–1982) žavėjo skvarbiu analitiniu protu, skleidė pasitikėjimą
ir ugdė orumą. Toks profesionalus talentingų ir kūrybingų pedagogų kolektyvas
gimnazistams įdiegė ne vien tik mokslo žinias, bet ir gėrio bei grožio idealus,
ugdė patriotizmą, meilę gimtajam kraštui. Tačiau Kazimierui didžiausias autoritetas
buvo piešimo mokytojas J. Vienožinskis. Pastebėjęs išskirtinius berniuko sugebėjimus piešti, mokytojas visapusiškai jį skatino, negailėjo profesionalių patarimų,
stengėsi suteikti tvirtus šio dalyko pagrindus. Už piešimo pamokas Kazimieras
mokytojui dėkojo visą gyvenimą. Vaikinukas labai laukdavo ne tik piešimo, bet
ir istorijos pamokų. Savo kraštą jis pamilo nuo mažų dienų. Kazimierą žavėjo
tėviškės gamta, nepaprastas jos grožis. Tik joje rasdavo ramybę ir įkvėpimą, joje
paslėpdavo fizinius trūkumus. Gamta ir jos grožis užgrūdino, padėjo orientuotis
gyvenimo tikrovėje. Pats K. Paunksnis apie save rašė:
„Gamta, burtų karalaitė, ji visokiu būdu viliojo ir savo grožiu svaigindavo iki užuomaršos... Dažnai gamtos prieglobstyje išbūdavau nuo saulėtekio iki saulėlydžio, tik pavalgyti namo teparbėgdavau... Gyvenu tų gamtos padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių
meile.“1
1

Rokiškio krašto muziejus (toliau – RKM), b. 35921.
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Po Rokiškio gimnazijos prasidėjo Kazimiero mokslai Kaune. Jis gebėjo mokytis net dviejose mokyklose: universitete studijavo istoriją, o meno mokykloje
dailės dalykus.
Pavarčius K. Paunksnio, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyriaus studento studijų knygelę2, išduotą 1928 01 13, matyti,
jog jam dėstė iškilūs tarpukario Lietuvos mokslininkai profesoriai: Jonas Yčas
(1880–1931), Levas Karsavinas (1882–1952), Ignas Jonynas (1884–1954), Eduardas
Volteris (1856–1941), Mykolas Biržiška (1882–1962), Augustinas Janulaitis (1878–1950)
ir kiti. Studentas K. Paunksnis godžiai sėmėsi savo profesorių išmintį, savinosi
žinias. Ir mokėsi gerai, nes studijų knygelėje yra spaudai, jog jis atleidžiamas
nuo mokesčių už mokslą.
Kauno meno mokykloje K. Paunksnis vėl susitiko su savo buvusiu mokytoju J. Vienožinskiu. Dailininkas prisiminė kraštietį, savotiškai globojo, nors jokių
nuolaidų nedarė, reikalavo lygiai tiek pat, kiek ir iš kitų studentų. J. Vienožinskiui
patiko kruopštus K. Paunksnio piešinys, dailininkas pastebėjo grakštų Kazimiero
ornamentą, kaligrafišką rašyseną, kuri vėliau ne kartą K. Paunksnį gelbėjo iš
sunkios materialinės padėties. Kai kurie jo draugai yra užsiminę, jog kaligrafišką
K. Paunksnio rašyseną įvertino pats Lietuvos prezidentas Antanas Smetona ir
paprašė padaryti vizitinę kortelę.
Baigęs studijas universitete, K. Paunksnis 1933–1936 m. dirbo M. K. Čiurlionio
galerijoje, o vėliau Kauno karo muziejuje. Arčiausia širdies jam buvo archeologo
darbas, senųjų Lietuvos kultūros paminklų fiksavimas. Jis dalyvavo mokslinėse
ekspedicijose, rašė mokslinius straipsnius, papildydamas puikiais ir tiksliais radinių
bei vietovių piešiniais. Jaunojo mokslininko įžvalga žavėjosi tuometiniai istorikai
Eduardas Volteris, Jonas Puzinas (1905–1978), Adolfas Šapoka (1906–1961). Ypač
nuoširdūs kolegiški santykiai susiklostė su E. Volteriu, apie kurį Kazimieras galėjo
kalbėti be atvangos. O ir pats profesorius ne kartą kreipėsi į jaunesnį kolegą su
įvairiais siūlymais. Rokiškio krašto muziejuje saugoma E. Volterio ranka rašyta
kortelė, kurioje prašoma išduoti knygą.3 Dėl skvarbaus istoriko proto, koncentruotos
minties K. Paunksnį bendradarbiauti pasikvietė Lietuvos enciklopedijos redakcija.
Jo parengta informacinė medžiaga apie krašto piliakalnius, tautos praeitį alsavo
meile Lietuvai, jos žmonėms. K. Paunksnis buvo nuolatinis kraštotyrinių ekspedicijų dalyvis, su muziejininkais apkeliavęs kone visą Lietuvą. Šiose ekspedicijose
labiausiai domėjosi dievdirbių drožtomis šventųjų figūromis, mažosios architektūros palikimu, architektūrinėmis detalėmis. Tautos kūrybinis palikimas jam buvo
neišsemiami lobiai, prilygstantys didžiosioms šventenybėms.
1941–1944 m. K. Paunksnis gyveno Vilniuje ir rūpinosi kultūros paminklų
apsauga. Tada, kai vyko karas, kai viskas buvo skiriama frontui, rūpintis kultūros
paveldu galėjo tik naivuolis arba labai atkaklus ir tam reikalui atsidėjęs žmogus.
K. Paunksnį reikia priskirti prie pastarųjų. Tokių kultūrai atsidavusių žmonių
dėka buvo išsaugotas Vilniaus senamiestis, grakščios bažnyčios, kiti istorinę vertę
turintys pastatai. Karo pabaigoje grįžęs į gimtinę, Kazimieras jautėsi atitrūkęs nuo
aktyvios veiklos, tačiau ryšių su draugais nenutraukė. Jis ir toliau susirašinėjo
su poetu vertėju Aleksiu Churginu,
2
RKM, b. 32728.
3
rašytoju Kostu Korsaku, skulptoriuRKM, b. 32729.
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mi Robertu Antiniu, archeologu Pranu
Kulikausku, pokario Lietuvos švietimo
ministru Juozu Žiugžda ir kitais. Lietuvos SSR mokslų akademija 1945 11 21
kvietė jį persikelti į Vilnių ir siūlė
darbą etnografijos muziejuje.4 Tačiau
Kazimieras neramius pokario metus
nusprendė gyventi tėviškėje, Paunksnių
kaime.
1953 m. jis pakviečiamas vadovauti Rokiškio kraštotyros muziejui.
Šias pareigas ėjo trejetą metų. Kūrybinga nestandartinių pažiūrų asmenybė
netilpo į tuos rėmus, prie kurių turėjo taikytis tuometiniai įstaigų vadovai.
1957 04 10 Rokiškio kultūros skyriaus
vedėjo įsakymu Nr. 15 jis atleidžiamas
iš direktoriaus pareigų, perkeliamas į K. Paunksnis ekspedicijoje Žemaitijoje prie
mokslinio darbuotojo pareigas.5
tautodailininko skulptoriaus kūrinio. 1933 m.
Vėliau Kazimieras atsisakė ir šio P. Augustinavičiaus nuotr. RKM-38070
darbo. Grįžęs į Duokiškį, pasinėrė į
kūrybą. Jis liejo akvareles, piešė apylinkėse buvusius senųjų kalvių kaldintus, diev
dirbių ir medžio drožėjų drožtus kryžius, mažosios architektūros detales. Vėliau
pamėgo drožybą ir pats pradėjo drožti puošnias rankšluostines, kočėlus, kultuves,
pagaliau ėmėsi skulptūros. Tarp medinių skulptūrų – ir istorinės asmenybės, ir
piemenukai. Medžio drožyboje labiausiai atsispindėjo jo, kaip kūrėjo, individualybė, išryškėjo jo asmenybės filosofija, išreikšta archajiškais ornamentais. Visi senieji
lietuviški ženklai – saulutės, žvaigždutės, mėnuliai – jam buvo savotiškas raštas,

K. Paunksnio drožtos
kultuvės. XX a.
7-as 10-metis.
G. Kujelio nuotr.
Iš kairės: RKM-25382,
RKM-6869,
RKM-9834
4
5

RKM, b. 35912.
RKM, b. 35916.
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b

a

c

K. Paunksnio piešiniai: a) RKM-32738, b) RKM-35877, c) RKM-35885

kurį tik jį gebantys perskaityti galėjo suvokti mūsų protėvių pasaulėjautą, sąlytį
su gamta ir Kūrėju. Jam rūpėjo, kad net kočėlą ar kultuvę kilnodamas galėtum
rasti atgaivą, o ir stalus bei kėdes dėl tos pačios priežasties išdroždavo stilizuotu
ornamentu.
1970 m. K. Paunksnį, kaip kūrybingą asmenybę, į savo narius priėmė Liaudies meno draugija. Tada atsivėrė keliai parodoms. Jo drožiniai pabuvojo daug
kur Lietuvoje, buvo eksponuoti Latvijoje Lùdzos ir Jìkabpilio muziejuose. Dalis
darbų, kaip garbinga dovana, iškeliavo svetur ar papuošė privačias kolekcijas.
Rokiškio krašto muziejus saugo 125 K. Paunksnio kūrinius – 61 medžio drožinį
ir 64 piešinius.
K. Paunksnis buvo nepaprasta, charizmatiška asmenybė, netelpanti į jokius
rėmus. Tai buvo išties laisvas žmogus. Jam buvo nesvarbi aplinkinių nuomonė, o
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Tautodailininkas
K. Paunksnis darbo
metu šalia sukurtų
skulptūrų. XX a. 8-as
10-metis. RKM-38349

ir pats apie kitus sakė tai, ką galvojo. Jis jautė savąjį „aš“, mokėjo save apginti,
turėdamas nemažą autoironijos dozę. Galbūt dėl to apie K. Paunksnį spietėsi meno
žmonės: dailininkai, artistai, muzikantai. Jo draugais tapo Eduardas Kaniava, Ferdinandas Jakšys, Bronius Gražys. Sukauptomis žiniomis Kazimieras dosniai dalijosi
su mokslininkais, ypač kraštotyrininkais. Turėjo ką jiems pasakyti, nes buvo išvaikščiojęs visas Duokiškio apylinkes, neaplenkdamas gretimų Anykščių ir Utenos
rajonų kampelių. Jis užrašė išgirstas
legendas, gausią šio krašto tautosaką,
įdomius vietovardžius. Tose kelionėse
dažnas palydovas buvo pieštukas ir
popieriaus lapas, kuriame įamžindavo
senųjų gryčių puošybos elementus, klėtyje stovinčias kraičių skrynias, kuparus,
kapinėse nuo laiko palinkusius kryžius,
kalvių darbo saulutes.
K. Paunksnis nepaprastai mėgo
knygas, savajai bibliotekai mokėjo jas
išsirinkti. Biblioteka stebino visus, kurie praverdavo jo kuklaus namo duris. Namą jis pasistatė savo gimtajame
Paùnksnių kaime, o ne Duokiškio kolūkio gyvenvietėje, kaip tuo metu buvo
įprasta statytis. Biblioteką komplektuoti
pradėjo dar studijuodamas ir kaupė
iki gyvenimo pabaigos. Joje buvo itin
vertingų knygų su žymių mokslininkų
autografais.
K. Paunksnis mirė 1988 m. sausio K. Paunksnio „Koplytstulpis su kanklininku“.
31 dieną. Mirtis atėjo staigiai ir netikė- 1986 m. G. Kujelio nuotr. RKM-32926
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K. Paunksnio antkapinis paminklas. Aut. Stasys Karanauskas. Aloyzo Petrašiūno nuotr.
2012 07 12

tai. Parkrito jis netoli savo namų ant kalnelio grįždamas iš rajono kraštotyrininkų
konferencijos.
Istorikas, muziejininkas, medžio drožėjas ir tapytojas palaidotas gimtojo
Duokiškio kapinėse šalia tėvų ir plačios Paunksnių giminės. Amžinojo poilsio vietą
duokiškėnai, vadovaujami mokytojos ir Kazimiero bendramintės Irenos Janukėnienės, pažymėjo pastatydami ąžuolinį jo draugo tautodailininko Stasio Karanausko
sukurtą paminklą. K. Paunksnio kūrybinis palikimas, archyvo ir bibliotekos dalis
saugoma Rokiškio krašto muziejuje, o šviesios asmenybės – legendos atminimas
tebegyvena Duokiškio apylinkėse.
Šaltiniai
Araminas S. Neramios sielos menininkas, Rokiškio pragiedruliai, 1998,
nr. 2.
Mackevičienė O. Iš Kazimiero Paunksnio biografijos, Prie Nemunėlio,
2007, nr. 2.
Mieliauskienė M. Tauri asmenybė, Gimtasis Rokiškis, 1993, kovo 5.
Prascienius P. Kazimiero Paunksnio „dievai“, Spalio vėliava, 1979, lapkr. 1.
Rokiškio krašto muziejaus archyvas.
Rokiškio krašto muziejaus rinkiniai.
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Knygnešys Konstantinas Narkevičius
Algimantas Bučius

Knygnešys Konstantinas Narkevičius gyveno Kamajuosê, dabar jo vardu
pavadintoje gatvėje. Tai buvo pirmoji gatvė, atsišakojusi į kairę iš A. Strazdo
gatvės, pervažiavus tiltą per Šetekšnõs upę Rõkiškio link. Medinis, vieno aukšto
dviejų galų jo namas, skaičiuojant nuo kryžkelės buvo, atrodo, antras kairėje gatvės pusėje, užpakaliniu fasadu atgręžtas į upę. Man teko tą namą ir prie jo ant
suolo sėdintį knygnešį (dažniausiai su žmona) matyti kiekvieną sekmadienį, kai
su tėvais ir sese, atvažiavę iš Krýlių, kur gyvenome, po šv. mišių aplankydavome
tetą Marytę (apie ją žr. straipsnyje Kanauninkas Jonas Kriščiūnas). Mes visuomet
su knygnešiu iš tolo garsiai pasisveikindavome: „Labą dieną“.
Iš arčiau bendrauti su knygnešiu man ir sesei (būsimai architektei, Rokiškio
garbės pilietei Elenai Nijolei Bučiūtei) teko tik vieną kartą. Tai buvo 1943 metų
birželio mėnesį. Sesuo tuomet buvo baigusi Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos
tris klases, o aš dvi. Per vasarą turėjome parengti namų darbą Kaip praleidome
atostogas. Sesė pasiūlė aplankyti knygnešį K. Narkevičių ir pasimatymą su juo
aprašyti namų darbe, tuo labiau, kad 1944 metais sukako 40 metų nuo spaudos
lietuviškais rašmenimis atgavimo. Šiltą birželio rytą pėsti iš Krylių patraukėmė
į Kåmajus. Ėjome trumpesniu keliu (apie 5 km) pro Greviškiùs. Pas tetą Marytę
prisiskynėme bijūnų ir su puokšte nuėjome pas knygnešį. Prisistatyti mums nereikėjo, nes K. Narkevičius mus pažino ir net žinojo mūsų vardus (tikriausiai iš
tetos Marytės). Pasakėme apie savo apsilankymo priežastį. Padėkojęs už gėles, jis
mus užsivedė į vidų, pasodino prie stalo. Knygnešio žmona atnešė po stiklinę
arbatos ir po lėkštelę aviečių uogienės. Pasisvečiavome pas jį apie porą valandų.
Atmenu tik vieną jo pasakojimą. Tada jis gyvenęs Kúosių kaime (dabar – Kamajÿ
seniūnija, Rokiškio r.). Ką tik jo draugas Jonas Vikiras iš Panevėžio jam buvo
atgabenęs šūsnį lietuviškų knygų: maldaknygių, kalendorių, laikraščių. Daugumą
jų jis laikė dėžėje, paslėptoje kaimyno klojimo šalinėje po šienu. Tačiau keletą
buvo pasilikęs maiše, gausiai prikimštame šieno. Netikėtai į kiemą įjojo žanda-

Konstantino
Narkevičiaus gatvė
Kamajuose.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 08 21
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Namelis, kuriame
gyveno knygnešys
K. Narkevičius.
Kamajai.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 08 21

ras. Pririšęs prie stulpo arklį, žandaras atsisėdo ant suolo prie gryčios. Tačiau
greit atsistojo pasakęs, kad visą dieną sėdėjusiam ant balno suolas per kietas.
Tada Narkevičius atnešė iš priemenės maišą su šienu ir knygomis ir, padėjęs ant
suolo, pasakė: „Dabar sėdėsi kaip karalius ant sosto.“ Žandaras pasidžiaugė, kad
jo iškankintas užpakalis pailsės. Ant to maišo žandaras sėdėjęs ilgai. Knygnešys
jį vaišinęs naminiu alumi. Apygirtis žandaras kratos tąkart nedaręs, tik pasakęs:
„Nekvaršink savo ir kitų galvų knygomis. Matai, jodinėjant visą dieną ir ieškant tų
lietuviškų knygų man net subinė įskaudo.“ Tada Narkevičius leptelėjęs: „Bet dėl jų
ir ant jų minkštai pasėdėjęs, vėl galėsi joti.“
Tai toks mano vienintelis susitikimas su Konstantinu Narkevičiumi ir mano
prisimintas autentiškas jo pasakojimas.
Dabar žiupsnelis biografijos faktų.1 Gimė 1860 m. gruodžio 31 d. Byl¸nų k.,
Viešintÿ vls. (dabar Anykščiÿ r.). Mokyklos nelankė. Tėvas išmokė skaityti (rašyti
nemokėjo). Mėgo skaityti lietuviškas knygas. Tapo daraktoriumi – mokė skaityti
kaimynų vaikus. Ieškodamas lietuviškų knygų, Kùpiškyje susipažino su knyg
nešiu Ambraziejumi Majausku. Pirkdavo iš jo knygas ir platindavo Viešintų ir
kitose parapijose. Knygas jam padėdavo platinti knygnešiai J. Vikiras, J. Gylys,
Ig. Starkus, Iz. Stankūnas, J. Marcinkevičius, J. Kavaliauskas ir jo paties žmona.
Iš knygnešių gaudavo taip pat draudžiamų latgališkų knygų ir jas perduodavo
knygnešiams J. Marcinkevičiui ir J. Vaicekauskui, kurie jas nugabendavo į Latviją.
K. Narkevičius knygas platindavo per atlaidus, jomarkus, apsimetęs elgeta.
Nuo žandarų apsigindavęs kyšiais. Jie siekdavę nuo 10 iki 100 rublių. Du
kartus buvo nuteistas. 1890 m. buvo suimtas Kamajuose. Tuomet pristavas atėmė knygų net už 150 rublių (58 lietuviškas ir lenkiškas knygas, 15 lietuviškai
spausdintų lapų) ir nubaudė kalėti Rokiškio areštinėje 32 mėnesius. Jį į areštinę
atvedęs sargybinis nusigėrė, sumušė knygnešį ir pavertęs jį ant žemės keliais
maigė vidurius. Po šio susidorojimo Narkevičius tapo invalidu, tačiau knygnešio
veiklos neatsisakė.
1
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2009, t. 16,
1928 m. Lietuvos nepriklausomyp. 59; Šimtas knygnešių, sud. B. Kaluškevičius,
bės dešimtmečio proga gatvė KamajuoO. Žemaitytė-Narkevičienė, Vilnius, 1998.
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se, kurioje gyveno K. Narkevičius, buvo
pavadinta jo vardu. 1931 m. jam paskirta 50 litų dydžio knygnešio pensija.
Mirė 1948 m. kovo 3 d. (pagal
kai kuriuos šaltinius – kovo 13 d.). Palaidotas Kamajuose, antkapio paminkle
užrašyta: Knygnešys Konstantinas Narkevičius. Sovietmečiu jo vardo gatvė buvo
„perkrikštyta“ kitu vardu. Po Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.
kreipiausi į Rokiškio rajono savivaldybę
su pasiūlymu grąžinti gatvei K. Narkevičiaus vardą, tačiau gavau atsakymą,
kad keisti gatvės pavadinimą netikslinga, nes kamajiečiai neatmena tokio
knygnešio. Gatvei suteiktas išnykusio
kaimo vardas, ir tai esą prasminga.
2010 m., sudarant Vilniaus rokiškėnų
klubo Pragiedruliai darbo planą 2010– Knygnešio Konstantino Narkevičiaus kapas
2011 metams, mano iniciatyva buvo Kamajų kapinėse. KBA
įrašytas punktas: „Pasiūlyti Rokiškio
rajono savivaldybei sugrąžinti knygnešio K. Narkevičiaus vardą Kamajų miestelio gatvei,
pervadintai sovietmečiu.“ Tais pačiais metais ar minėtu klubo pasiūlymu, ar pačios
savivaldybės iniciatyva (tai ne tiek svarbu) gatvei buvo grąžintas K. Narkevičiaus
vardas. Taigi K. Narkevičius po mirties vėl grįžo į Kamajus.
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Vyskupas Juozas Tunaitis
Algimantas Bučius

Šiuo pasakojimu nesiekiu apžvelgti vyskupo Juozo Tunaičio, kunigo ir
aukšto rango dvasininko, gyvenimo ir veiklos. Tai padarys Bažnyčia, jos istorikai,
kolegos dvasininkai. Aš noriu papasakoti apie Juozą, kaip apie Rokiškio J. TumoVaižganto gimnazijos (tuo metu ji buvo padalinta į dvi gimnazijas – berniukų ir
mergaičių) 1949 metų laidos abiturientą, su kuriuo man ir daugumai tos laidos
draugų teko kartu pradėti ir baigti vidurinį mokslą, o man daugiau nei metus
krimsti ir studento duoną. Vėliau mums, visiems klasės draugams, po nelaisvo
gyvenimo padiktuotų pertraukų vėl teko laimė atnaujinti šią draugystę, ir ji truko
daug ilgiau negu gimnazijos laikais – apie 25 metus. Juozas Tunaitis iki pat mirties
buvo šio klasės draugų sambūrio dvasinis vadovas, moralinis autoritetas. Tačiau
kalbant apie Juozą kaip apie draugą, neįmanoma neprisiliesti prie jo kaip dvasininko. Kad ir kur ar su kuo jis būtų buvęs, visuomet pirmiausia buvo kunigas,
tik paskui draugas. Tikėjimas, meilė žmonėms, protas buvo tarsi trys susiglaudę
banginiai, ant kurių stovėjo ši iškili asmenybė.
Juozas – kraštietis ir gimnazijos klasės draugas. Vyskupą Juozą Tunaitį
galėjau laikyti artimu kraštiečiu. Jo gimtąjį Dava¤niškio kaimą nuo mano tėviškės
Krýlių skyrė tik Dvíragio ežeras. Krýliai glaudėsi viename ežero gale, Davainiškis – kitame (greta Salÿ bažnytkaimio). Atstumas tarp šių kaimų – apie 5 km.
Tačiau mudu su Juozu susitikome tik 1942 m., įstoję į Rokiškio J. Tumo-Vaižganto
gimnazijos antrąją klasę. Jam tada buvo keturiolika, man tik vienuolika. Juozas –
vidutinio ūgio, lieknas, dėvėjo tamsiai pilką naminio milo eilutę su stačia švarko
apykakle. Tamsūs plaukai kairėje perskirti sklastymu ir sušukuoti žemyn, o dešinėje – aukštyn. Akys tamsiai mėlynos, smigios. Lūpos sučiauptos, bet kalbant
jose atsirasdavo lengva šypsena. Jis pirmas užmezgė pažintį. Priėjo, padavė ranką,
prisistatė kas esąs ir pasakė atmenąs mano tėvą matininką, kuris, skirstant jo
gimtąjį kaimą į vienkiemius, gyvenęs jo tėvų sodyboje. Du kartus matęs ir mano
mamą, Krylių pradžios mokyklos mokytoją, Salosê per mokyklų susitikimą. Su
kuo Juozas sėdėjo pirmosiose gimnazijos klasėse, neprisimenu. Aukštesnėse klasėse
suolo draugai buvo Antanas Diržys (iš Kamajºlių), vėliau Vytautas Staskonis (iš
Velniåkalnio, Rõkiškio pašonėje).
Juozas mokėsi gerai, kiekvienoje klasėje jo pažymiai vis gerėjo, ir gimnaziją
baigė aukso medaliu. Negalėčiau išskirti dalykų, kuriuos jis mokėjo geriausiai ir
kuriais labiausiai domėjosi. Buvo darbštus, pareigingas, visų dalykų namų darbus
ruošė kruopščiai. Drįstu teigti, kad gerus rezultatus pasiekdavo ne tiek gabumais,
kiek atkakliu darbu. Tai akivaizdžiai patvirtina jo siekis išmokti muzikos. Juozo
muzikinė klausa nebuvo tobula. Į chorą muzikos mokytojas Vytautas Četkauskas
priėmė dvejodamas, paties Juozo prašomas. Tačiau po metų jis tapo geru choristu. Rašė labai smulkiomis raidėmis stačiu šriftu, taupydamas sąsiuvinius. Mano
parašytus du su puse puslapius buvo galima sutalpinti į jo vieną. Juozas buvo iš
gausios šeimos (turėjo keturis brolius ir vieną seserį), tad stengėsi būti taupus net
ir smulkmenose. Su visais klasės draugais sutardavo. Nebuvo per daug kalbus,
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pirmas retai užmegzdavo pokalbį, bet įsikalbėjus žodžių kišenėje neieškojo. Jo sakiniai buvo trumpi, aiškūs. Nemėgo per pertraukas triukšmauti ar eiti imtynių. Per
pamokas įdėmiai klausydavosi mokytojų, nekalbėdavo su draugais. Atsakinėdavo
pamokas drąsiai, nesutrikdavo. Jei ko nežinodavo, prisipažindavo. Kalbėjo lyg šiek
tiek prikimusiu balsu. Turėjo ir humoro gyslelę. Jei kas iš draugų nusikeikdavo
ar negražiai pakalbėdavo, Juozas bandydavo sudrausti, su šypsena kreipdamasis
į kaltininką: „Liaukis, žmogėnai, negražu.“ Mergaičių vengdavo. Į šokių vakarėlius
nevaikščiojo. Eidamas į gimnaziją iš namų ar grįždamas namo, pamatęs priekyje
einančią mergaitę, atsilikdavo nuo jos, o jei ji tyčia dar sulėtindavo žingsnius,
ją skubiai aplenkdavo pasakęs „Labas“. Tačiau priešpaskutinėje ir paskutinėje
klasėse, kai jis buvo seniūnas, nori nenori teko bendrauti su Mergaičių gimnazijos atstovėmis. Reikėjo tartis dėl bendrai organizuojamo šimtadienio ir abitūros
išleistuvių. Klasės draugams atsirado proga paerzinti Juozą, kad jis išsirinko
sau simpatiją – pačią gražiausią mokinę Danutę Vincerzevičiūtę, vienos klasės
seniūnę. Tačiau Juozas į draugų replikas neparausdamas atsakydavo jau minėtu
savo netradiciniu posakiu: „Liaukitės, žmogėnai.“ Su mokytojais būdavo mandagus
ir taktiškas, tačiau principingas. Vokiečių kalbos mokytoja Šarlotė R. mėgo per
pamokas padaryti pauzes, kad mokiniai pailsėtų, ir pakalbėti laisvomis temomis.
Kartą per tokią pertraukėlę kalbėdama apie berniukų drovumą bendraujant su
mergaitėmis, pasakė, kad Tunaitis be reikalo vengia mergaičių. Jei jis su jomis
padraugautų, tai gal ir įsimylėtų, būtų linksmesnis. Juozas netikėtai nutraukė
mokytoją, sakydamas: „Reikia baigti kalbėti niekus, kurie nesusiję su vokiečių kalbos
pamoka.“ Visus nustebino Juozo reakcija. Tačiau, matyt, Juozas savo poelgį vėliau
įvertino kaip netaktišką ir per kitą pamoką mokytojos atsiprašė. Ši pasakė, kad
Juozo replika jos neužgavo, nes pagalvojusi suprato, kad jis teisus. Juozas gyveno
Sodų gatvėje (man atrodo, kad jis ten pragyveno visus gimnazijos metus), su
kitais gimnazijos draugais nuomodamas kambarį.
Jis buvo labai religingas. Bažnyčią lankydavo ne tik sekmadieniais, bet
dažnai ir kitomis dienomis. Patarnaudavo per šv. mišias (be jo, tai darė ir klasės
draugas Vytautas Ragelis). Gimnazijoje veikė įvairūs mokinių būreliai: literatų,
istorikų, vėliau (apie 1947 m.) atsirado politinio švietimo būrelis. Būreliams vadovauti išrinkdavo geresnius mokinius. Pastarojo būrelio (jam priklausė visi mokiniai) pirmininkas buvo Juozas. Kad būreliui vadovauti buvo pavesta jam, lėmė
gimnazijos direktoriaus (kartu ir matematikos mokytojo) Juozo Janulionio nuomonė.
J. Tunaitis buvo numatytas kandidatu aukso medaliui gauti, todėl vien labai gerų
pažymių neužteko. Reikėjo ir visuomeninės veiklos. Būrelis daugiausia nagrinėjo
SSRS vidaus ir tarptautinius įvykius. Juozui taip pat teko skaityti referatus apie
tuos įvykius. Juose jis apsiribodavo laikraščių medžiagos išdėstymu be savų komentarų. Paskutinėje klasėje Juozui teko būti ir klasės sienlaikraščio redaktoriumi.
Pats stengdavosi rašyti straipsnelius tik apie klasės trimestro rezultatus. Niekada
nerašė jokių politinių straipsnių. Kadangi rašydavau eilėraščius, kreipdavosi į mane,
prašydamas proginių eilėraščių (Gegužės pirmosios ar Spalio revoliucijos švenčių
proga). Kaip gerai besimokantį ir iš valstiečių kilusį moksleivį, Juozą ragino stoti
į komjaunimą, bet jis visuomet atsakydavo vienu argumentu: „Negaliu, nes esu
tikintis.“ Juozas gimnazijoje domėjosi ne tik dėstomais dalykais. Jį traukė filosofija.
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Jam buvau paskolinęs skaityti iš mamos bibliotekos A. Maceinos Socialinis teisingumas, kai kuriuos S. Šalkauskio veikalus, tarpukario Naujosios Romuvos numerius
su filosofijos straipsniais. Kartą klasės draugas Povilas Matelionis prasitarė, kad jie
su Juozu domisi gnoseologija (pažinimo teorija) ir kad Juozas ruošiasi teologijos
studijoms. Dar šeštoje klasėje girdėjau iš paties Juozo, kad galvoja apie kunigystę.
Gimnazijoje fiziką ir astronomiją dėstė Juozas Žukauskas, buvęs Lietuvos
kariuomenės karininkas, talentingas mokytojas, draugiškas su mokiniais, turįs įgimtą
įžvalgumo dovaną. Jis išpranašavo, kad Juozas, jei pasirinks kunigo profesiją, dėl
savo darbštumo, principingumo, sąžiningumo, tiesumo, nesavanaudiškumo taps
vyskupu.
Tačiau Juozas, gavęs brandos atestatą, pasuko kitu keliu – įstojo į Vilniaus
universiteto Fizikos-matematikos fakultetą studijuoti astronomijos. Kaip vėliau
paaiškėjo, tam buvo priežasčių. Jei aukso medalį gavęs mokinys būtų pasirinkęs
kunigystę, tai būtų buvęs akibrokštas, kenkiantis gimnazijos direktoriui ir klasės
auklėtojui; be to, tuo metu įstoti į Kauno kunigų seminariją dėl sumažintos kvotos
buvo beveik neįmanoma.
Juozas – kurso draugas. 1949 m. rugsėjį Juozas pradėjo Vilniaus universitete
studijuoti astronomiją. Be jo, iš Rokiškio gimnazijos tų metų abiturientų laidos
Fizikos-matematikos fakultetą pasirinkome dar du klasės draugai: Antanas Diržys
(fiziką) ir aš (taip pat astronomiją).
Dar prieš mokslo metų pradžią reikėjo gauti mandatų komisijos pritarimą
dėl tinkamumo pažangumo ir politinio patikimumo aspektais. Pažangumo kriterijai
buvo brandos atestate įrašyti pažymiai, politinio patikimumo – charakteristikos iš
apskrities vykdomojo komiteto apie socialinę padėtį, lojalumą tarybų valdžiai. Juozas,
kaip aukso medalininkas, kilęs iš valstiečių, kurie neveikė prieš tarybų valdžią,
buvo tinkamas kandidatas. Vienintelis minusas buvo Juozo teigiamas atsakymas į
tradicinį komisijos klausimą (užduodamą kiekvienam kandidatui): „Ar tiki Dievą?“
Į Juozo teigiamą atsakymą vienas komisijos narys, atstovaujantis fakulteto partinei
organizacijai, atkirtęs: „Tai ne kliūtis, čia dalyvaujantys docentai Chomskis ir Slavėnas
tave jau pirmame kurse padarys ateistu.“ Tačiau jiems tai nepavyko nei pirmame
kurse, nei per pirmąjį antrojo kurso semestrą (t. y. per visą studijų laiką Vilniaus
universitete). Dažnai per politines valandėles, vykusias, rodos, kas dvi savaites,
jų vedėjas kreipdavosi į auditoriją: „Kas tiki Dievą? Atsistokite.“ Atsistodavo tik
vienas Juozas. Aš, nors tada tikėjau, atsistoti, kaip ir kiti, neišdrįsdavau, nors
mandatų komisijoje tikėjimo neatsižadėjau.
Mums, visiems trims rokiškėnams, pirmas semestras buvo sėkmingas, egzaminus išlaikėme gerais pažymiais, visi gaudavome stipendiją. Tačiau geras
mokymasis turėjo ir neigiamų padarinių. Kandidatus į komjaunimą rinkdavo iš
studentų pirmūnų. Taip ir mes tapome taikiniu. Aš to spaudimo neišlaikiau, nes
turėjau „nuodėmių“: Rokiškio gimnazijoje, kaip geras mokinys, taip pat buvau
stumiamas į šią organizaciją, tačiau dėl motinos – Rokiškio mergaičių gimnazijos
direktorės ir Švietimo darbuotojų profsąjungos apskrities komiteto pirmininkės
„buržuazinės biografijos dėmių“, paskelbtų apskrities laikraštyje Tarybinis Rokiškis,
nebuvau priimtas. Universitete gavau ultimatumą: komjaunimas arba pašalinimas
už tai, kad autobiografijoje nuslėpiau, kodėl gimnazijoje nebuvau priimtas į kom1463
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jaunimą. Vilniuje minėtasis laikraščio straipsnis, nagrinėtas kelias dienas, buvo
įvertintas tik kaip aštri kritika, dėl kurios ji netapo liaudies prieše. Tad nebebuvo
kliūties priimti mane į komjaunimą. Juozas stoti į šią organizaciją dėl tikėjimo
atsisakė, ginčijosi su jį ateistu padaryti mėginančiais profesoriais ir kolegomis
studentais, žerdamas citatas iš Šventojo Rašto, pavyzdžius iš šventųjų gyvenimo,
buvusių ateistų, grįžusių į tikėjimą, citatas. Tada padėti Juozą įtraukti į komjaunimą pavedė man, kaip gimnazijos draugui ir vieninteliam jo kolegai – studentui
astronomui. Pasakiau Juozui: „Dabar aš tave agituosiu.“ Juozas man tiesiai šviesiai
patarė veltui negaišti laiko, nes jei tai nepavyko profesoriams, tuo labiau nepavyks studentui. Man pasiūlius, fakulteto komjaunimo organizacija sutiko laikinai
nutraukti agitaciją ir kurį laiką paliko Juozą ramybėje. Pasakiau jam apie tai, o
jis juokdamasis paklausė: „Ir kiek ta ramybė tęsis?“
Man įstojus į komjaunimą, draugystė su Juozu išliko. Jis buvo tolerantiškas
žmogus. Dažnai lankydavausi jo nuomojamame kambaryje Filaretų gatvėje, kur
jis gyveno su klasės draugu Povilu Matelioniu (jo brolis buvo kunigas, klebonavo
Panemunºlyje). Kartu spręsdavome sudėtingus matematinės analizės, aukštosios
geometrijos ir aukštosios algebros uždavinius. Užsukdavo jis ir į mano su seseria
Nijole (būsima architekte) nuomojamą kambarį Konarskio gatvės pradžioje, ypač
kai su Juozu grįždavome iš doc. Pauliaus Slavėno paskaitų Čiurlionio gatvėje,
kur buvo įsikūrusi Universiteto astronomijos observatorija. Šias paskaitas mes lankėme tik dviese (daugiau astronomų nebuvo). Paskaitos buvo įdomios. Docentas
P. Slavėnas ir mes, du studentai, sėdėdavome prie vieno stalo, apkrauto dangaus
gaubliais ir žvaigždėlapiais. Tai buvo ne tik įprastos paskaitos, bet ir tarpusavio
pokalbiai. P. Slavėnas buvo iškilus astronomas, žymus mokslininkas. Buvo baigęs
Kauno universitetą. JAV Jeilio universitete gavo filosofijos daktaro laipsnį, dėstė
Kauno universitete. 1941 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1944 m.
dėstė Vilniaus universitete. Tačiau čia jam, kaip ir daugeliui kitų mokslininkų,
apgynusių daktaro disertaciją užsienyje, profesoriaus vardas sovietų valdžios buvo
atimtas, o jis pažemintas iki docento. Juozo ir mano studijų metu P. Slavėnas taip
pat buvo Vilniaus universiteto Astronomijos katedros ir observatorijos vadovas,
Mokslų akademijos mokslinis sekretorius.
Mūsų kurse mokėsi daug draugų, vėliau tapusių žymiais matematikais ir
fizikais: matematikai – akademikas, daktaras, profesorius Vytautas Statulevičius,
daktarai ir docentai Alfonsas Raudeliūnas ir Vytautas Merkys, fizikas – daktaras,
profesorius Algirdas Šileika ir kt. Visi jie (komjaunuoliai ir nekomjaunuoliai) gerbė
Juozą kaip nuoširdų, sumanų ir darbštų kolegą. Jo pažiūrų tvirtumas, principingumas ne sumažino, o priešingai, pakėlė jo autoritetą.
1950 m. rudenį, prasidėjus naujiems mokslo metams, Juozo ir manęs, grįžus į fakultetą, laukė nemaloni staigmena: astronomijos specialybė naikinama
(dėl mažo studentų skaičiaus), Juozui ir man siūloma pereiti į fizikos studijas,
o paskutiniuose kursuose daugiau dėmesio skirti astrofizikai ir rašyti diplominį
darbą iš šios srities. Staiga atsirado proga tęsti astronomijos studijas Leningrado
universitete, bet tik vienam. Universitetas parinko mane (gal kad buvau komjaunuolis). Juozas prasitarė, kad jam kyla abejonių dėl fizikos studijų, todėl manąs
keisti specialybę. Tačiau dar nėra apsisprendęs.
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Kai iki išvykimo į Leningradą liko savaitė, mane pasikvietė fakulteto dekanas docentas daktaras Henrikas Horodničius ir pasakė, kad Juozas išstojo iš
universiteto, nes pereinąs į Kauno kunigų seminariją. Taip pasibaigė mūsų, kaip
studentų, bendravimas, trukęs metus ir porą mėnesių.
Jau atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais Juozas papasakojo apie skubaus apsisprendimo tapti kunigu priežastį. Buvęs klasės draugas Algirdas Gasiūnas
jau buvo įstojęs į kunigų seminariją. Dėl klierikų skaičiaus sumažinimo (sovietinės
valdžios nurodymu) jam reikėjo palikti seminariją, tačiau vylėsi vėl į ją grįžti.
Juozas jau beveik buvo apsisprendęs likti pasauliečiu. Tačiau 1950 m. rudenį jis
gavo Algirdo laišką, kuriame šis išbarė Juozą už tai, kad atsisako pašaukimo,
apie kurį abu draugai daug metų galvojo, ir primygtinai spaudė Juozą grįžti prie
savo jaunystės siekio – tarnystės Dievui, tuo labiau kad seminarijoje vėl atsirado
laisvų vietų. Laiko paduoti pareiškimui buvo likę vos kelios dienos. Tai ir nulėmė
greitą Juozo apsisprendimą palikti universitetą (astronomijos studijų naikinimas
prie to neprisidėjo). Likimo ironija, kad Algirdas Gasiūnas, atvedęs Juozą į seminariją, taip ir netapo kunigu, nors kelis kartus bandė. Liko pasaulietis, vedė. Su
Algirdu esu susitikęs ir bendravęs Kaune. Nors ir neapsivilkęs kunigo sutanos,
iki pat mirties bendravo su Bažnyčia, kunigais, pagelbėdavo jiems atlikti įvairius
darbus. Algirdas manė, kad paskatinęs Juozą tapti kunigu jis padarė kilnų darbą,
už kurį jam atlygins Dievas, o jei žinotų, dėkotų šimtai žmonių. Abu su vyskupu
dalyvavome Algirdo laidotuvėse Petraši¿nų kapinėse Kaune 2000 metų rudenį.
Mano bendravimas su kunigu Juozu, abiem triūsiant savo darbo baruose.
Po Juozo išstojimo iš Vilniaus universiteto nemačiau jo keletą metų. Susitikau jį
tik 1956 m. rudenį Da÷gpilio stotyje, grįždamas su žmona ir mažyte dukrele iš
atostogų uošvijoje (Velniåkalnyje prie Rokiškio) į Vilnių. Juozas važiavo į Rokiškį
iš Pal¿šės, kur jis kunigavo nuo 1954 m., baigęs seminariją. Aš tik prieš metus
buvau tapęs diplomuotu hidrotechnikos inžinieriumi (astronomu netapau, nes dėl
sveikatos turėjau palikti drėgnu klimatu alsuojantį Leningradą ir mokytis žemiškesnės profesijos Kaune). Susitikimas buvo šiltas. Bendravome apie valandą, laukdami
traukinių. Papasakojo, kad sunkiai sirgo tuberkulioze, bet dabar sveikata gerėja.
Pušynai ir kaimiški pieno produktai padėjo sustiprėti. Pasiteiravo, ar susituokėme
bažnyčioje. Papasakojau, kaip ėjome tuoktis vėlų vakarą į Prisikėlimo bažnytėlę
Kaune, Aukštaičių gatvėje. Aš užsidėjau juodus akinius ir dar užsimaukšlinau
kepurę ant akių, kad niekas neatpažintų, – juk buvau komjaunuolis. Juozas juokėsi, bet pagyrė, kad esame teisėta šeima. Pasakiau, kad ir dukrą pakrikštijome
bažnyčioje. Klausinėjo apie klasės draugus, o apie kitus man papasakojo.
Turėjau ir neakivaizdinių kontaktų su Juozu. 1973 m. tuometinė valdžia
leido išspausdinti Šventąjį Raštą. Jo buvo galima įsigyti tik per Bažnyčią. Mano
mama norėjo jį padovanoti vaikaitei (mano dukrai Dianai). Mano patarta mama
(tuo metu mokytojavusi vienoje iš Vilniaus vidurinių mokyklų Aguonų gatvėje)
apsilankė pas Juozą, Šv. Mikalojaus bažnyčios vikarą-adjutorių, ir gavo gražiai
išleistą Naująjį Testamentą ir Psalmyną (Juozas tam turėjo gauti Vilniaus vyskupijos
valdytojo kan. Č. Krivaičio sutikimą). Mama džiaugėsi, kad Juozas ją maloniai
priėmė, prisiminė gimnaziją, klausinėjo apie mane ir mano šeimą. Teiravosi apie
kai kuriuos mokytojus. O mano dukrai, tada dar studentei, pirmą kartą perskai1465

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

tytas Naujasis Testamentas, pasak jos pačios, padarė didelį įspūdį ir neabejotiną
dvasinę įtaką.
1974 m. suėjo 25 metai, kai mes baigėme Rokiškio gimnaziją. Ta proga organizavome klasės draugų susitikimą Rokiškyje. Su mano tarnybine Volga (tuomet
dirbau Pramprojekto Vilniaus filialo direktoriumi) važiavome keturi klasės draugai:
Juozas Tunaitis, žinomas žurnalistas Tadas Teseckas, skulptorius Adolfas Stašys,
aš ir vairuotojas. Kelionėje daug kalbėjome apie tikėjimą. Juozas pasakojo, kad
nemažai aukštų partinių ir sovietinių veikėjų prašo jo bažnytinių paslaugų: sutuokti ir krikštyti vaikus, vaikaičius, pašventinti mirusių artimųjų kapų duobes.
Kai kurie kviečia ir paskutinio patepimo. Daug kas slapta švenčia Kalėdų ir
Velykų šventes. Tai rodo, kad tikėjimo nuslopinti neįstengia jokie persekiojimai ir
sankcijos. Juozas sakė, kad vietos valdžia Bažnyčios atžvilgiu nusiteikusi pikčiau
negu Maskva. Dėl tarptautinės viešosios nuomonės pastaroji nori suteikti Bažnyčiai
Lietuvoje kai kurių nuolaidų, tačiau Vilnius prieštarauja. Rokiškyje klasės draugų
būry Juozas šiltai bendravo su visais. Jautėsi mokytojų pagarba jam. Vaišėse negėrė
nė stikliuko. Nors susitikimas truko dvi dienas, Juozas grįžo į Vilnių autobusu
tą patį vakarą – šaukė pareigos.
Vėl susitikau su Juozu 1977 m. man skaudžią valandą, mirus mano mamai.
Kadangi ji buvo tikinti ir norėjo būti palaidota su kunigu, paprašiau savo vairuotoją Kazimierą, kuriuo pasitikėjau, nuvažiuoti pas Juozą ir paprašyti, kad ateitų
į mano tėvų butą, kur buvo pašarvota mama, ir pasimelstų. Juozas, atvažiavęs
ir pasisveikinęs, mums, išsirikiavusiems prie karsto, davė pabučiuoti kryžių, sukalbėjo maldas, pareiškė užuojautą. Paminėjo ją gerais žodžiais. Paskui kapuose
pašventino duobę.
Kunigas ir vyskupas Juozas tarp klasės draugų. Sąjūdžio laikais Juozo ir
klasės draugų ryšiai sustiprėjo. Nebebijojome bendrauti su kunigais, vaikščioti
į bažnyčią. 1988 m. spalio mėnesį Vilniuje švenčiant klasės draugo, iškilaus žemėtvarkininko Juozo Kancevičiaus šešiasdešimtmetį, dalyvavo visi klasės draugai
vilniečiai (apie 12 žmonių). Tarp jų ir Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas kunigas
Juozas Tunaitis. Tuomet susitarėme, kad susitikinėsime kiekviena svarbesne klasės
draugų gyvenimo proga. Nuo to laiko abiejų Juozų dėka klasės draugų susibūrimai tapo tradicija. Draugų, dalyvaujančių susitikimuose, grupė nuolat didėjo. Be
vilniečių, susitikimuose matydavome bendraklasius iš Rokiškio, Jonavos, Kauno,
Panevėžio. Juozui tapus vyskupu, mūsų susitikimai nenutrūko, jų geografija net
išsiplėtė. Prasidėjo išvykos pas klasės draugus, gyvenančius kituose miestuose:
Rõkiškyje, Panevėžyjê, Jonavojê, Kaunê, Krekenavojê, Rokiškio rajono Krýlių ir
Bajõrų kaimuose ir t. t., nes Juozas kelionėms parūpindavo autobusiuką. Per vienus metus tokių išvykų būdavo dvi ar trys, tačiau per dvidešimt metų susidaro
įspūdingas skaičius. Tradicine metine mūsų bendraklasių švente tapo Aldoninės
(gegužės mėnesį) pas klasės draugę, ekonomikos daktarę, docentę Aldoną Vitkūnienę (Varškevičiūtę) jos bute Antakalnyje. Draugų susitikimai Vilniuje vykdavo
daugiausia butuose, kartais kavinių atskirose salėse (į bendras sales, kur gali būti
daug triukšmo ir išgėrusių žmonių, vyskupas nebūtų ėjęs). Kaimuose susitikimai
vykdavo klasės draugų sodybose. Net po kelis jų buvo mano tėviškėje Krylių kaime
prie Dvíragio ežero pas klasės draugę mokytoją Joaną Andrikaitienę (Jasiulionytę),
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taip pat Bajoruose (Rokiškio priemiestyje) pas klasės
draugę Joaną Ragelienę (Vaikutytę). Su vyskupu dėl
jo dalyvavimo tardavomės iš anksto. Mirus Juozui
Kancevičiui, mūsų klasės draugų sambūriui vadovauja
hidrotechnikos inžinierius Kazimieras Šešelgis (Juozo
pradžios mokyklos draugas, tėviškės kaimynas) su
žmona (taip pat bendraklase) Stase Šešelgiene (Mačiulyte). Kazimierui, mūsų pramintam „viršaičiu“, tekdavo
visi organizaciniai rūpesčiai: informuoti klasės draugus
apie šventes laiką, vietą, patikslinti dalyvių skaičių.
Jis tapo pagrindiniu mūsų ryšininku su vyskupu, o
Stasė – visų šių įvykių fotokronikos organizatore.
Jos ir Kazimiero dėka bendraklasių draugų susitikimų fotografijos užima po kelis albumus. Dažniausiai
švęsdavome šeštadieniais, nes kitomis dienomis Juozas
būdavo labai užsiėmęs. Skambinti Juozui buvo galima
tik po 22 valandos, nes visą kitą laiką jis skyrė savo Vyskupas Juozas Tunaitis
pareigoms.
(1928 10 25–2012 06 01)
Vyskupas dalyvaudavo ir Rokiškio gimnazijos
bei mūsų laidos jubiliejinių datų minėjimuose. Visi renginiai prasidėdavo šv. mišiomis Rokiškio bažnyčioje, kurias laikydavo pats Juozas. Po apsilankymo gimnazijoje
vaišindavomės kavinėje ar gimnazijos bendrabučio valgykloje. Dažnai per išvykas
Juozas stengėsi praturtinti mus dvasiškai. Atvykę sveikinti su jubiliejumi klasės
draugės Vandos Aleksiūnienės (Olinskaitės) Krekenavojê, aplankėme Pabéržėje
tėvo Stanislovo kapą, kambarį, kuriame jis gyveno, jo įsteigtą bažnytinį muziejų.
Būdami Rokiškyje, padėdavome gėlių ir pasimelsdavome prie mokytojų kapų.
Viešėdami Kryliuose, buvom nuvykę į Salâs, kur Juozas laikė pirmąsias šv. mišias,
ir į Salÿ parapijos kapines (Urliÿ kaime), kur palaidoti vyskupo tėvai. Juozui buvo
brangios visos parapijos, kuriose jis kunigavo. Švenčiant mano 75-metį, 2006 m.
Juozas su klasės draugais atvažiavo į mano šeimos sodybą Rùdnioje (prie Varėnõs),
prieš tai aplankęs už kelių kilometrų esančią Dubíčių bažnyčią, kurioje kunigavo
1965–1968 m., ir Rùdnios bažnytėlę, į kurią važinėdavo iš Dubičių sekmadieniais
laikyti šv. mišių. Kaime naujienos greit sklinda. Tad kaimynai, sužinoję, kad
pas mane buvo apsilankęs vyskupas J. Tunaitis, prisiminė jį geriausiais žodžiais,
kaip paprastą, draugišką, dvasingą ganytoją. Dubičiuose gyvena įvairių tautybių
žmonės: lietuviai, lenkai, baltarusiai. Juozas su parapijiečiais bendraudavo jų
gimtosiomis kalbomis, jų savarankiškai pramokęs. Visi Juozą atmena kaip šventą
kunigą.
Be dovanos ir gėlių, kurių nuo visų bendraklasių gaudavo klasės draugas –
šventės „kaltininkas“, vyskupas dažnai įteikdavo jam ir asmeninę savo dovaną:
paveikslą, knygą ar kitą suvenyrą (mano kambary kabo jo dovanotas bronzinis
Maironio bareljefas), pabučiuodavo sveikinamuosius į skruostus (ir vyrus, ir
moteris). Juozas prieš vaišes visuomet garsiai sukalbėdavo maldą, prašydamas
palaiminti stalo dovanas ir tuos, kas jas ruošė. Vaišių pabaigoje vėl malda padėkodavo už pamaitinimą.
1467

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Valgė viską, išskyrus grybų patiekalus. Mėgo paukštieną, žuvį, daržoves.
Paragaudavo šiek tiek šampano, kartais truputį vyno. Degtinės ar kitų stiprių
gėrimų niekad negėrė. Kalbėdavo – dažniausiai vaišių pabaigoje – neilgai, neskubėdamas, išryškindavo gerąsias solenizanto savybes, prisimindavo bendravimo su
juo epizodus. Juozas dažniausiai būdavo linksmai nusiteikęs. Kitaip nei gimnazijoje,
bendraudavo ne tik su vyrais, bet ir su moterimis. Būdavo mandagus ir taktiškas,
pajuokaudavo. Švenčiant mano šešiasdešimtmetį mano bute, per vaišes priminiau,
kad gimnazijoje Juozui buvom parinkę „simpatiją“ – jau anksčiau minėtą Danutę
Vincerzevičiūtę (dabar Nekrašienę, gydytoją), nors jis už tai mus bardavo. Kai
mes su žmona pasveikinom Juozą tapus vyskupu (kai sveikino klasės draugai,
negalėjau dalyvauti) ir įteikėm gėlių puokštę, Juozas padėkojęs pakilo iš savo
vietos, priėjo prie Danutės ir įteikė jai tą puokštę, sakydamas: „Tegul tai bus Algimanto žodžių patvirtinimas.“
Juozas į draugų susitikimus dažnai vėluodavo dėl savo pareigų, tačiau būdavo labai punktualus, kai reikėdavo grįžti (iš kur bebūtų) atgal į kuriją. Visuomet
iš anksto pasakydavo, iki kelintos valandos gali svečiuotis, ir, atėjus tam laikui,
pakildavo nuo stalo. Turėdavo su savim mobilųjį telefoną, nes įvairiais klausimais
skambindavo jo kolegos. Kalbėdavo tyliai, kad netrukdytų kitiems.
Ypač mieli buvo susitikimai, skirti Juozo gyvenimo ir veiklos svarbioms
datoms pažymėti. Šventėme jo kunigavimo keturiasdešimtmetį ir penkiasdešimt
metį, jo septyniasdešimtmetį, septyniasdešimtpenkmetį ir aštuoniasdešimtmetį. Po
šv. mišių sveikinimai ir vaišės vykdavo arkivyskupijos kurijos patalpose, vieną
kartą – vienuolyne. Be klasės draugų, šiuose susibūrimuose dalyvaudavo ir daugiau rokiškėnų. Sveikindavo ir Rokiškio savivaldybės bei gimnazijos vadovybių
atstovai. Dovanodavom Juozui gėlių ir suvenyrą nuo visų klasės draugų. Kai
kurie draugai (ypač moterys) pagerbdavo vyskupą ir savo rankų darbo dovanėlėmis (Aldona Vitkūnienė (Varškevičiūtė) – nerta linine ažūrine juosta su gintarais,
siuvinėtu paveikslu, Vanda Makutėnienė (Kazanavičiūtė) – tapytu ar siuvinėtu
paveikslu ir pan.). Juozas sakė, kad pasidžiaugęs dovanomis vėliau jas išdalydavo
kitiems. Ypač daug suvenyrų vyskupas perdovanojo prieš tapdamas emeritu, nes
buvo įsitikinęs, kad reikės išsikelti iš kurijos. Tačiau Juozas liko gyventi kurijos
patalpose iki mirties (tik buvo perkeltas į mažesnį kambarį).
Per vieną renginį man prie stalo teko garbė sėdėti greta Jo Eminencijos
kardinolo Audriaus Juozo Bačkio. Jis pasakojo, kad, pradėjus jam dirbti Lietuvoje,
be Juozo būtų buvę labai sunku. Juozas, mokėdamas lenkų, rusų kalbas, padėjo
jam bendrauti su tikinčiaisiais. Daug Juozas nuveikė Bažnyčios turto restitucijos
srityje. Čia padėjo jo tiesumas, principingumas, taktiškumas, ramus charakteris.
Kardinolas gyrė Juozo pareigingumą, pasiaukojimą, darbštumą, gabumus. Viską,
ką jis darė, darė iš širdies ir įsitikinimo. Juozui buvo patikėti labai svarbūs postai Bažnyčios administracijoje. Jis buvo Vilniaus arkivyskupijos generalvikaras,
daug metų – dar ir ekonomas, bažnytinio tribunolo oficiolas (pastaruoju – iki
mirties). Visoms šioms pareigoms reikėjo sumanumo, žinių ir patirties. Teko
kalbėti su vyskupu apie įvairias šeimos problemas. Juozas sielojosi dėl didelio
skyrybų skaičiaus, ypač kad skiriasi jaunos, trumpai kartu pagyvenusios šeimos.
Stebėjausi, kad jis, būdamas kunigas, taip išstudijavęs vyro ir moters santykius,
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lyčių psichologiją. „Kaip aš spręsčiau santuokinius konfliktus, jei neturėčiau apie tai
supratimo“, – aiškino vyskupas.
Tapo įprastu dalyku kasmet aplankyti Juozą per jo vardines šv. Juozapo
dieną (kovo 19 d.) ir gimtadienį (spalio 25 d.). Mes, klasės draugai, ateidavome
į Arkikatedrą vakare išklausyti šv. mišių. Paskui apsilankydavome zakristijoje,
ten vyskupą pasveikindavome, moterys įteikdavo gėlių, o man ir Bronei Kučienei
(Masytei) tekdavo „oratorių“ vaidmenys. Jei per daug Juozą girdavome, jis sakydavo, kad to nenusipelnė. Po sveikinimų pasikalbėdavome, Juozas pavaišindavo
saldainiais, kartu nusifotografuodavome. Prie zakristijos eilėje su gėlėmis stovėdavo
daug žmonių, ir senyvų, ir jaunų, atėjusių pasveikinti vyskupo.
Juozas buvo ne tik klasės draugas, bet ir mūsų sielų ganytojas, dvasinis
globėjas. Kai kurie mūsiškiai eidavo pas jį išpažinties. Jis tuokė ne vieno iš mūsų
vaikus, krikštijo vaikaičius ir provaikaičius, todėl jį pažinojo ir gerbė daugelis mūsų
atžalų. Palaidojo daugelį klasės draugų ir jų artimųjų: melsdavosi šarvojimo vietoje,
atsisveikindavo kalba prie kapo duobės. Jis, teikdamas šiuos patarnavimus, buvo
lojalus ir tolerantiškas visiems. Pats Juozas man pasakojo, kad slapta pašventino
sovietiniais metais mirusio klasės draugo P., Kretingoje dirbusio saugumiečiu,
kapo duobę ir atokiau atsistojęs net buvo kapinėse per jo laidotuves. Savo poelgį
Juozas grindė tuo, kad tik vienintelis Dievas gali būti teisėjas. Draugų paprašytas
atlikdavo ir kitus patarnavimus.
2012 m. gegužės 12 d. Rokiškio krašto muziejuje įvyko bendraklasės Aldonos
Vitkūnienės (Varškevičiūtės) siuvinėtų paveikslų paroda. Juozas nežadėjo važiuoti,
nes sušlubavo sveikata. Tačiau likus keletui dienų iki jos atidarymo, po gydymo
procedūrų pasijutęs geriau, vyskupas panoro pats važiuoti ir mus nuvežti. Pakeliui, neprivažiavę Kamajÿ, trumpam užsukome (tai darydavome beveik visada,
kai važiuodavome į Rokiškį) į Kãlvių kaimą aplankyti ten gyvenančios Juozo
sesers. Deja, ji buvo atsigulusi į ligoninę. Rokiškyje Juozas buvo gerai nusiteikęs,
gėrėjosi Aldonos siuvinėtais paveikslais, įdėmiai, iš lėto apžiūrėjo parodą. Į ją,
be mūsų, vilniečių, atvyko ir klasės draugai rokiškėnai, panevėžiečiai, šiauliečiai.
Paskui parodos lankytojai dalyvavo jos aptarime gražioje grafų salėje, klausėsi
plataus diapazono menininko Arvydo Karaškos parodos recenzijos, Aldonos ir
mano eilėraščių. Pasivaišinome susirinkę pas klasės draugą rokiškėną Algirdą
Kavaliauską. Vilniuje atsisveikinome su Juozu, išlipdami iš autobusiuko prie Žaliojo tilto. Nuvažiuojant mašinai, liūdnai šypsodamasis Juozas mojavo pro langą.
Po kelių dienų mus visus pribloškė skaudi žinia – vyskupas Juozas mirė. Kelis
paskutinius gyvenimo metus Juozas nesiskundė sveikata, nors jaunystėje buvo
labai silpnos sveikatos ir seminariją baigęs atrodė beviltiškas ligonis. Nugalėjęs
tuberkuliozę, visą brandų gyvenimą jautėsi gerai. Apie tai bylojo ir jo išvaizda.
Kartais apsilankydavo pas gydytojus, kad išrašytų vaistų nuo aukšto kraujospūdžio. Sveikatą sustiprindavo gydymasis sanatorijoje. Todėl jo išėjimas į Anapus
buvo netikėtas. Apie ligą, kuri jį privedė prie mirties, mums nepasakojo. Tiesa,
grįžtant iš Rokiškio minėjo, kad po kelių dienų teks atsigulti į ligoninę procedūrų.
Vyskupas buvo pašarvotas Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje.
Karstas apjuostas keliomis eilėmis baltų rožių. Nors ir apvilktas vyskupo drabužiais, Juozas atrodė toks kuklus ir paprastas, apsuptas karalių, kunigaikščių ir
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karvedžių su sidabro šarvais ir kardais rankose, žvelgiančių iš marmuru išklotų
sienų nišų. O iš galvūgalio žvelgė pats šventasis Kazimieras, lyg pagerbdamas
velionį už tarnystę Dievui ir žmonėms, už tyrą ir skaidrią sielą, dvasingumą ir
žmogiškumą. Mes, klasės draugai, sėdėjome keliomis eilėmis prie karsto, praradę
viltį ne tik su juo susitikti prie bendro stalo, bet ir būti palaidoti jam palydint.
Pro karstą slinko žmonių eilės, vieni bučiavo vyskupo žiedą ant velionio rankos,
kiti glostė jo batus. Daugelio akyse spindėjo ašaros. Visi gedėjo savo nuostabaus
ganytojo, kuris, kad ir kur būtų: ar mažytėje Palūšės bažnytėlėje, dėvėdamas
paprasto kunigo sutaną, ar didingoje Vilniaus arkikatedroje, vilkėdamas puošniais
vyskupo drabužiais, visuomet buvo kuklus, geras, žmones mylintis Dievo piemenėlis.
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Keramikė Aldona Ropienė
Marijona Mieliauskienė

Mano pažintis su keramike Aldona Ropiene
buvo trumpa. Rengiant įvairias parodas, domintis
liaudies menu ir jo kūrėjais, vartant muziejuje esamą
medžiagą, akis užkliuvo už puodynių ir vazų, nužiestų
A. Ropienės iš Kuokšiÿ kaimo. XX a. 8–9 dešimtmetyje
Rokiškio rajonas garsėjo audėjomis, medžio drožėjais,
tapytojais, o apie keramikus nieko nebuvo girdėti. Ši
pavardė paskatino pasidomėti.
„Geru puodžiumi gali tapti tik per 10 darbo metų“,–
šiuos žodžius 1991 m. pavasarį pasakė A. Ropienė,
kurią aplankiau jos namuose Kuokšių kaime. Moteris
gerai žinojo, ką sako. Tai ji buvo patyrusi savo kailiu.
Tokią išvadą keramikė darė ne tik iš savo patirties.
Jos mamos brolis Jonas Putriūnas (1882–1979) buvo
garsus puodžius, šio amato subtilybių mokęsis nuo Keramikė Aldona Ropienė.
17 metų pas puodžių Vladą Viplentą ir iki pat gilios Rokiškio krašto muziejus
senatvės neapleidęs šio darbo. Aldonos tėvas Pranas (toliau – RKM-34412)
Puzinkevičius (1888–1950) buvo savamokslis puodžius.
„Amato jį išmokė vargas“,– sakė dukra. Šeima turėjo 5,5 ha žemės. Puodų žiedimas
ir pardavinėjimas Kamajų ir Rokiškio turguose buvo pagrindinis pragyvenimo
šaltinis. P. Puzinkevičius mėgo daryti paprastus „ūkiškus“ puodus, puodynes,
ąsočius be jokių įmantrybių ir papuošimų.
Puodų žiedimo tėvas mokė ir vaikus: sūnų Kazimierą (gim. 1918) ir dukrą
Aldoną (gim. 1923). Kazimierui neteko ilgai verstis šiuo amatu: tragiškais pokario
laikais jis žuvo 1945 m. rudenį. Po 3 metų tėvus ištrėmė į Sibirą. Likusiai tėviškėje
Aldonai teko galvoti, ko griebtis, ko imtis, kad išgyventų. Sodyboje buvo likusi
tėvo pastatyta dirbtuvėlė, reikalingi įrankiai. Trūko tik patirties dirbti vienai, be
įgudusios tėvo akies. Kildavo daug neaiškumų. Laiškuose tėvui į Sibirą ji užduodavo

A. Ropienės sodyba
Kuokšių kaime.
Kairėje – keramikos
degykla. 1961 m.
RKM-2678
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A. Ropienė žiedžia.
1961 m. RKM-2679

A. Ropienė su savo
keramikos dirbiniais
Kuokšių kaime apie
1954–1955 m.
RKM-34413

Keramikos degyklos
pakuros A. Ropienės
sodyboje. 1961 m.
RKM-2679
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Ant kuolų
sumautos puodynės
A. Ropienės sodyboje
Kuokšių kaime.
1961 m. RKM-2689

A. Ropienės ir
J. Putriūno darbai
liaudies meistrų
kūrybos parodoje
Rokiškio kraštotyros
muziejuje. 1961 m.
RKM-2635

A. Ropienė su savo
vaikais, vyru ir
kaimynais prie
ką tik išdegtų
keramikos dirbinių.
Apie 1954–1955 m.
RKM-34414
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daugybę klausimų. Tėvas laiškuose atskleisdavo daugybę puodų degimo paslapčių,
jų glazūravimo subtilybių. Aldona pati susimūrijo degimo krosnį, kurioje tilpdavo
apie 1000 įvairaus dydžio dirbinių. Moteris išsiėmė patentą ir ėmė pardavinėti
savo gaminius. Ji puikiai prisiminė pokario metų turgų, kai ant prekystalių stovėdavo daugybė pilvotų molinių ąsočių, puodynių, dubenų ir dubenėlių, grakščių vazų, arbatinukų, bidonėlių. Aldona puikiai įvaldė visas keramikos dirbinių
gamybos paslaptis. Apie puikią puodų žiedėją žinojo ne tik aplinkiniai kaimai,
bet ir tolimesni miesteliai. 1961 m. vasarą ją aplankė Rokiškio krašto muziejaus
darbuotojai. Direktorius Stanislovas Daunys užrašė jos pasakojimą, nufotografavo
sodybą, puodų degyklą ir ją pačią, žiedžiančią puodus. Meist
rė perdavė muziejui
9 savo dirbinius: vazeles, ąsočius, puodynę. Jie daug metų buvo eksponuojami
muziejaus liaudies meno ekspozicijoje ir tebesaugomi iki šiol.
20 metų trukęs aktyvus keramikės Aldonos Ropienės darbas nutrūko 1968 m.,
nes tais metais valdžia amatininkams skyrė nepakeliamus mokesčius. Nuo tada
keramikei teko dirbti kolūkyje, ji anksti tapo našle, viena augino 3 vaikus. Tačiau
dar daug metų aplinkinių kaimų ir miestelių žmonės A. Ropienės žiestose puodynėse ir bidonėliuose laikė pieną, iš ąsočių gėrė alų, iš dubenėlių srėbė viralą.
Aplankiusi ją 1991 m. neradau nei dirbtuvėlės, nei degimo krosnies. Kalbėjomės apie tuos į praeitį nugrimzdusius laikus, kai jos rankose iš molio luito
atsirasdavo puodynės, vazos, ąsočiai, kai ji su nerimu laukdavo degimo pabaigos,
kai į vežimą pasikrovusi šimtus puodų ir puodynių dardėdavo į turgų Kamajuose, Rokiškyje. Kalbėjomės ir apie šio amato atgaivinimą Rokiškio rajone. Ji pati
nebeturėjo jėgų grįžti prie žiedimo rato.
Mirė Aldona Ropienė 2005 metais.
Panaudota literatūra ir šaltiniai:
Rokiškio krašto muziejaus archyvas, b. 32 (Kaimo amatai).
Mieliauskienė M. Keramikė iš Kuokšių kaimo, Prie Nemunėlio, 1991
rugp., nr. 5, p. 4.
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Mokytoja Elena Poželienė (Tebelškytė)
Liuda Dagytė

Kartą Urliuose ant kvapnaus šieno kupetos patogiai
įsitaisė dviejų Dagių – pusbrolių Antano ir Jurgio – vaikai,
paaugliai ir vyresni. Kur tik neklajojo jų svajonės ir lūkesčiai!
Jie pasakojo tai, kuris ką žinojo apie pasaulio sostines ir didmiesčius. Vyresnysis Antano sūnus Bonifacas pamąstęs tarė:
„O mano sostinė – Kamajai.“ Jo sesuo Liongina pridūrė: „Jei toliau
nesimokysim, tai Kamajai iš tikrųjų liks vienintelis mūsų matytas
didmiestis. O štai mūsų kaimynų Tebelškių Elena tikrai bus šviesi
asmenybė – ir pasaulio pamatys, ir nepasitenkins mažais darbais.“

Elena Tebelškytė.
Apie 1956 m.

Tai buvo pokaris, sunkus, žiaurus, bet duodantis vilčių
jaunimui skintis kelią į mokslus. Elena Tebelškytė, gim. 1927 metais, kaip daugelis
aplinkinių kaimų mergaičių, mokėsi Salÿ žemės ūkio namų ruošos mokykloje,
kuri garsėjo kaip gerų šeimininkių rengėja. Tačiau pasimokiusi joje tik vienus
metus, Elena išvyko mokytis į Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnaziją. 1948 m.
ji atšventė išleistuves. O toliau – iš svajonių liko tik skeveldros. Tėvas jau buvo
miręs. Šeimos sodyboje su motina liko dar penki vaikai. Iš jų du vos iškopę
iš paauglystės, kiti dar visai maži. Norėdama padėti šeimai, Elena nuskubėjo į
Kamajus ir pradėjo mokytojauti. Rajono valdžia pastebėjo Elenos atkaklumą ir
organizacinius sugebėjimus. Netrukus ją paskyrė Kamajų vidurinės mokyklos
direktore, vėliau Rokiškio rajono švietimo skyriaus vedėja. Ji buvo priimta į komunistų partiją. Karjera klostėsi palankiai. Ji buvo apdovanota medaliu už šaunų
darbą. Urliškiai pranašavo, kad šitaip žingsniuodama Tebelškių Elena ir švietimo
ministro kėdę pasieks.
Jau ėjo 1957 metai. Mokytojas Alfonsas Keliuotis rugsėjo mėnesį savo sąsiuvinyje parašė:
„Ir mūs Elenutę tvirtą/ Šalnos, sutema pakirto./ Atkakliai lig šiol vis gynės,/ Kietą uolą
vis vaidino,/ Bet atėjo šalnų laikas/ Ir mergaitė neišlaikė,/ Šaltą ginklą jau padėjo/ Ir su
Algiu draug nuėjo/ Kurti židinio ugnelės /Ir paruošt vestuvių stalo.“
Elena Tebelškytė ištekėjo. Jos vyras Algirdas Požela tarpukariu baigė Vytauto
Didžiojo universitetą, įgijo inžinieriaus-mechaniko profesiją. Sovietinės okupacijos
metais su broliu Viktoru jis įsijungė į partizaninę pasipriešinimo kovą ir pasižymėjo narsumu. Brolius nuteisė 25 metams kalėti politinių kalinių lageryje, o jų
motiną išvežė į Sibirą. Po Stalino mirties abu brolius reabilitavo. Algirdą Poželą
ministerija paskyrė dirbti inžinieriumi į Rõkiškio rajono vykdomąjį komitetą. Čia
jis ir susitiko su Elena. Tuoj po vestuvių jaunai šeimai prasidėjo neramumai.
Sukruto rajono partinio komiteto veikėjai. Juk nevalia leisti susidaryti tokiam
deriniui – komunistų partijos narė ir buvęs „banditas“. Sušauktame plenume
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Vestuvių dieną: antroje eilėje (iš kairės) 2-a Elena Tebelškytė, 3-ias Algirdas Požela. 1957 m.

partijos pirmasis sekretorius siūlė E. Poželienei aukštesnes pareigas Pånevėžio
miesto švietimo sistemoje mainais už jos skyrybas su vyru. Tačiau nuo visų žadėtų pagundų ji atsisakė. Tuomet reikalavimas buvo sugriežtintas – partija arba
vyras. E. Poželienė padėjo ant stalo partinį bilietą. Pirmasis sekretorius tarė: „Kad
tokį užsispyrimą priešui parodytų.“ Iš partijos E. Poželienę pašalino. Kitą dieną ji
atsistatydino iš rajono Švietimo skyriaus vedėjos pareigų. Patyliukais pas Poželus
užsukdavo rokiškėnai, kraštiečiai padėkoti Elenai už tokį ryžtą. Kartą atėjo ligoninės gydytojas. Jis padėkojo Elenai už ištvermę ir pridūrė: „Kad būčiau nevedęs,
tai tokią merginą norėčiau vesti.“
Geros valios žmonių moralinė parama suteikė Elenai jėgų išgyventi sovietmečio rutinoje. Praėjus dviem mėnesiams po plenumo atleido iš pareigų jos vyrą,
kaip politiškai nepatikimą. Iki mokslo metų pabaigos ji dirbo Rokiškio vidurinėje
mokykloje, o paskui išvyko į Jiìzną, kur įsidarbino jos vyras. Jie kukliai gyveno
išsinuomotame bute, jausdamiesi svetimi savo valstybėje. Po metų Algirdas Požela
sunkiai susirgo ir po kelių mėnesių mirė. Netrukus Elena su penkių mėnesių
dukra Vilija išvyko į Švietimo ministerijos jai paskirtą darbo vietą Panevėžio
internate.
Po A. Poželos mirties partija prisiminė apie Eleną ir pasiūlė jai grįžti į savo
gretas, nes „dabar jai niekas nebemaišo“. O Elena atsakė: „Daugiau pas jus neisiu.“ Tai
buvo ne ambicijų išraiška. Jos atmintyje liko labai sunkūs prisiminimai. Pokario
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metais Kamajÿ mokyklos darbe buvo daug nerimo. Į pedagogų tarybos posėdžius
visuomet atvykdavo iš Rokiškio komsorgas. Jis pasidėdavo prie savęs ant stalo
pistoletą, šnekėjo pakeltu tonu, nurodinėjo dirbti taip ar anaip. Jo labai bijojo
ir mokytojai, ir mokiniai. Tuomet, kaip ir visoje Lietuvoje, šiame krašte vyko
partizaninis karas prieš sovietinę okupaciją. Prie Kamajų centre esančio paminklo
poetui Antanui Strazdui stribai sumesdavo žuvusius miško brolius. Vieną žiemą
čia gulėjo septynių partizanų kūnai. Nuo jų nušluodavo sniegą ir jie vėl turėjo čia
gulėti, kad visa apylinkė būtų įbauginta. Tik artėjant Velykoms okupantai išvežė
juos ir nežinia kur užkasė. Geros valios žmonėms sunku tai užmiršti.
E. Poželienė buvo valdžios ir sovietinio KGB „pažymėta“, todėl jos gyvenimas klostėsi sunkiau negu kitų paprastų žmonių. Jai ir įstatymus taikė kitokius.
Kaip ji besistengtų, ką gero benuveiktų – reikėjo to nepastebėti ir neįvertinti. Daug
metų ji gyveno svetimuose kampuose. Vienas miesto valdžios pareigūnas kartą
davė jai cinišką patarimą: „Jeigu jums sunku, tai atiduokite dukrą į vaikų namus.“
Kai atšilo politinė padėtis, 1966 m. E. Poželienei pavedė įkurti Panevėžyje
jaunųjų gamtininkų stotį. Gerai atlikti šį darbą padėjo didelė pedagoginės veiklos
patirtis, organizaciniai sugebėjimai ir tai, kad ji Salose buvo gavusi gėlininkystės
žinių. 1970–1983 metais E. Poželienė už pasiaukojamą darbą buvo apdovanota
3 medaliais ir 3 pasižymėjimo ženkleliais.
Praėjo daug metų. Lietuvoje jau brendo išsivadavimo judėjimas. Tuo metu
E. Poželienę aplankė sovietinio KGB darbuotojai. Jie paklausinėjo apie vyrą, paprašė parodyti šeimos albumą, išėmė iš jo A. Poželos nuotraukas ir išsinešė. Šį
kartą jie pasišalino visam laikui.
Elena Poželienė (Tebelškytė) mirė 2011 m. birželio 10 d.

1477

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Mokytoja Irena Janukėnienė
Liuda Dagytė

Rokiškio rajone, Õnuškio parapijoje, Skuomantÿ
kaime valstiečio Raišio šeimoje 1931 m. kovo 23 d.
gimė pirmas vaikas – duktė. Pavadino ją Irena. Laikui bėgant, šeima tapo gausi. Anksti mirė motina, ir
Irenai, kaip vyresniajai iš vaikų, gulė ant pečių didelė
atsakomybė, daug rūpesčių ir darbų ūkyje. Jai padėjo
paveldėtas iš tėvo didelis pareigingumas ir stropumas.
Šie jos bruožai stiprėjo visą gyvenimą. Vaikystėje labai
gerai mokėsi Onuškio pradinėje mokykloje. 1944 m.
įstojo į Rokiškio II mergaičių gimnaziją ir sėkmingai ją
baigė 1950 m. Mergina turėjo didelių planų, svajonių
apie pedagoginį darbą, bet buvo mažai galimybių. Iš
gausios šeimos ne tik jai vienai reikėjo mokytis. Todėl
teko pradėti nuo mažo. Išlaikiusiai brandos atestato
egzaminus jai pasiūlė mokytis fizinio lavinimo kursuose Mokytoja Irena Janukėnienė.
Ežerºliuose. Ir ji sutiko. Po kursų ją paskyrė dirbti į 1986 m.
Duõkiškio septynmetę mokyklą nuo 1950 m. rugsėjo
1 d. Su šia vietove susietas visas tolesnis Irenos Raišytės gyvenimas.
Tai buvo besikurianti mokykla. Jauna mokytoja neturėjo patirties, neturėjo
pedagoginio išsilavinimo, o problemų buvo daugybė. Be to, jos nuomone, mokytojas kaime turi būti ir visuomeninio, kultūrinio gyvenimo puoselėtojas. Irena
pasinėrė į šią veiklos sritį ir atkakliai ruošėsi studijoms. Jau kitais metais pradėjo
neakivaizdžiai studijuoti istoriją Šiaulių pedagoginiame institute. Mokydamasi
ji neapleido visuomeninio darbo. Su saviveiklos kolektyvu dalyvavo rajoninėse,
zoninėse apžiūrose, vakaronėse, išvykose į kolūkius, dainų šventėse, statė spektaklius. Institute mokėsi vien penketais. Todėl jį baigus 1954 m., gavo pasiūlymą
likti dirbti institute. Tačiau Irena grįžo į Duokiškio mokyklą.
Atitarnavęs kariuomenėje, grįžo į Duokiškį pradinukų mokytojas Pranas
Janukėnas. Jis irgi neakivaizdžiai tęsė mokslus Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultete. Irena ir Pranas susituokė. Ji, kaip visada, daug laiko
skyrė visuomeniniam darbui. Vyras jai padėdavo. 1957 m. mokykla buvo reorganizuota į vidurinę. Didėjo reikalavimai, didėjo ir mokytojos Janukėnienės (Raišytės)
autoritetas. 1962 m. ją paskyrė direktoriaus pavaduotoja mokymo ir auklėjimo
reikalams. Ji dėstė savo dalyką, vėl mokėsi ir baigė Vilniaus pedagoginio instituto
Istorijos fakultetą. Vėliau nuolat lankė kvalifikacijos kėlimo kursus.
Mokytojos I. Janukėnienės gyvenimo ir veiklos kredo – stropumas, pareigingumas, dideli reikalavimai sau, mokiniams ir kolegoms. Jos pamokose vyravo gera
darbinė nuotaika, mokiniai dėstomą medžiagą įsisavindavo pamokose, o namuose
likdavo tik pakartoti. Mokinių žinios buvo geros. Jos darbo metodus analizavo,
iš jos mokėsi kiti pedagogai. Istorikė I. Janukėnienė labai domėjosi krašto istorija.
1965 m. ji organizavo mokykloje kraštotyrininkų būrelį ir skiepijo mokiniams meilę
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savo tėviškei. Praeito amžiaus septintajame dešimtmetyje Lietuvos mokslininkai rimtai
susirūpino kraštotyra. Melioracija nušlavė ištisus kaimus ir vienkiemius. Žmonės,
netekę gimtųjų namų, išpuoselėtų sodų, su skausmu kėlėsi kitur. O jeigu kas nors
drįso prieštarauti, tai valdžia liepdavo jo šulinį užpilti žeme. Nepagyvensi be vandens. Buvo ir aimanų, ir ašarų, ir prakeiksmų valdžiai. Bet įvyko tai, kas įvyko.
I. Janukėnienės vadovaujami jaunieji kraštotyrininkai išvaikščiojo visą apylinkę. Jie surinko gausybę tautosakinės medžiagos. Užrašė nemažai vietovardžių
ir žmonių pasakojimų, daugelio kaimų istorijas ir jų gyventojų likimus, parašė
pasižymėjusių kraštiečių biografijas, prisidėjo prie Vaine¤kių pilkapių kasinėjimo.
Mokyklos muziejuje saugomi 42 kraštotyrinės medžiagos aplankai. Nuo pat pradžių į būrelio darbą įsitraukė kraštietis istorikas archeologas Kazimieras Paunks
nis. Jis sunkiai išgyveno Lietuvos kaimų naikinimą. Jaunus kraštotyrininkus jis
mokė rašyti kaimų istorijas, daryti numatytų melioruoti sodybų aprašymus. Kartu su kaimais buvo naikinami ir kultūros paminklai. Todėl K. Paunksnis piešė
kryžius, nustatinėjo meistrų pavardes. Mokytojai I. Janukėnienei jis buvo geras
pagalbininkas ir patarėjas. Ji nuoširdžiai gerbė šį žmogų, vertino jį ir naudojosi
jo žiniomis. 1975 m. Duokiškyje buvo organizuoti respublikiniai kursai mokytojams-kraštotyrininkų būrelių vadovams. Šiais klausimais Duokiškio mokykloje jau
buvo sukaupta nemaža metodinė bazė. Šie kursai buvo tikras gaivinantis šaltinis
istorikams, dirbantiems kaimo vietovėse. K. Paunksnis dosniai pasidalijo savo
žiniomis su atvykusiais iš visų Lietuvos regionų. Atsisveikindami svečiai įrašė į
atsiliepimų knygą: „K. Paunksnis yra didis savo krašto patriotas.“
Pagal to meto politinės sanklodos nuostatą mokyklų direktoriai turėjo būti
partiniai. I. Janukėnienė įstoti į partiją neketino. Nulėmė nepriekaištingas darbas, ir
1981 m. ji buvo paskirta Duokiškio aštuonmetės (pagrindinės) mokyklos direktore.
Jos vadovaujama mokykla daugelį metų pasižymėjo 100-procentiniu pažangumu,
nuolat didėjo gerai ir labai gerai besimokančių mokinių skaičius. Mokykla buvo
viena iš pirmaujančių rajone. Daug dėmesio mokytoja skyrė teisinių žinių propagandai, organizuodavo susitikimus su teisininkais. Jos paruošti mokiniai teisinių
žinių konkursuose užimdavo prizines vietas. Ji perskaitė daugybę pranešimų
mokyklos, apylinkės ir rajono renginiuose. Buvo aktyvi Žinijos draugijos narė.
Kelis kartus buvo išrinkta deputate į Kamajų apylinkės liaudies deputatų
tarybą. Pedagoginiam darbui Duokiškyje I. Janukėnienė atidavė 36 savo gyvenimo
metus. Mokyklos pedagogų darbo frontalinių patikrinimų dokumentuose surašyta
labai daug gerų I. Janukėnienės pamokų įvertinimų. Viename tokio patikrinimo
akte Rokiškio liaudies švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėja Mikalauskienė
išvadoje parašė: „Mokytojos I. Janukėnienės darbo patirtį paskleisti aštuonmečių mokyklų
istorijos mokytojams ir vidurinių mokyklų pradedantiesiems istorijos mokytojams.“
Už kūrybingą darbą Irena Janukėnienė apdovanota Švietimo darbuotojų
profsąjungos, Rokiškio r. švietimo skyriaus, Rokiškio r. vykdomojo komiteto,
Kraštotyros draugijos garbės raštais.
1985 m. išėjusi į pensiją, mokytoja I. Janukėnienė neužsidarė nuo visuomeninių reikalų. 2002 m. susikūrė Duokiškio kaimo bendruomenė. Jos pirmininko
pavaduotoja buvo išrinkta visuomet žvali ir kupina planų I. Janukėnienė.
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Medžiagos „Kamajų“ monografijai paieškos šeimų albumuose Duokiškyje. Iš kairės: Duokiškio
kultūros centro administratorė Giedrė Dagienė, Kamajų seniūnas Vytautas Vilys ir duokiškietė
Dalia Barzdonienė. 2012 07 12 A. Petrašiūno nuotr.

1480

Krylių kaimo laukais
vingiuojantis vieškelis.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Vaizdas nuo
Juodonių piliakalnio
į Vaižganto „Vaduvų
kraštą“. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 07 10
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Dviragio platumos.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Melioruotas Kamajos
upelis, davęs vardą
Kamajų miesteliui.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 06 21
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Pralaida ant Ilgės upelio ištakų vandens lygiui Dviragyje pakelti.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
Bedugnio ežeras prie Vlado Dulkės sodybos (Trumponių k.).
A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 24
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Tvenkinys prie prof. K. Šešelgio memorialinės
sodybos. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 14

Prof. K. Šešelgio kapas Žeimių k.
kapinaitėse. A. Petrašiūno nuotr.
2013 07 09
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„Velnio pirtimi“ vadinamas mitologinis akmuo.
Rudžių k. šiaurinė dalis prie Dimitreliškių
miško. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 22
„Džiugo akmeniu“ vadinamas mitologinis
akmuo. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

Senasis Kuosių kaimas. A. Petrašiūno nuotr.
2012 06 21
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Viengungių gandrų pulkas Kuosių kaimo laukuose.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 22
Vytauto ir Esmiraldos Smalsčių sodyba Aukštakalnių kaime.
A. Petrašiūno nuotr. 2012 06 21
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Kalvių kultūros
namų 45-metis.
Iš dešinės: Kalvių
kultūros centro
administratorė
Stasė Gruoblienė
ir meno vadovė
Aušra Barauskienė.
Algio Matulio nuotr.
2012 m.

Kryžius Kalvių kaimo kapinaitėse,
pastatytas 2000 m. Tautodailininkas
Petras Barauskas. Iniciatorės kryžiui
pastatyti Danutė Stasiškienė ir Marytė
Čirūnienė. Ąžuolą kryžiui išdrožti
padovanojo Algirdas Tumas
(Ažubalių k.). Agnės Kepalaitės nuotr.
Ordinas „Už nuopelnus Kamajų
respublikai“. Autorius Kazimieras
Šešelgis. A. Petrašiūno
nuotr. 2012 06 21
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15 b pav. Rankšluostinė,
aukštis 30 cm, plotis 13 cm.
Padarė Veronika Gabrytė, gim.
1894 m. Aut. nuotr. 2005 m.
(žr. Ž. Paipulaitės str. p. 1230)
2 pav. Staltiesė: linas, servetinis
ruoželis, 258×138 cm. XIX a. vid.
Kamajų vls. LNM EMO 7136.
Aut. nuotr. 2013 p.
(žr. Ž. Paipulaitės str. p. 1227)
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23 pav. Pagalvės
užvalkalo dalis: linas,
servetinis ruoželis,
61×48 cm. 1915 m.
Kamajų mstl. LNM
EMS 8543.
Aut. nuotr. 2013 m.
(žr. Ž. Paipulaitės str.
p. 1236)

34 pav. Lovatiesė:
medvilnė. vilna, dimai.
Duokiškio mstl.
Audė St. Bagdonienė.
Aut. nuotr. 2005 m.
(žr. Ž. Paipulaitės str.
p. 1239)

35 pav. Lovatiesė:
medvilnė, vilna, dimai,
198×138 cm. 1960 m.
Naujasodės k.
Audė V. Mažeikienė.
Aut. nuotr. 2005 m.
(žr. Ž. Paipulaitės str.
p. 1239)
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36 pav. Lovatiesė:
medvilnė, linas, dimai,
241×131 cm. 1920 m.
Naujasodės k. Audė
V. Mažeikienė.
LNM EMO 7291.
Aut. nuotr. 2013 m.
(žr. Ž. Paipulaitės str.
p. 1239)

37 pav. Lovatiesė:
medvilnė, vilna, dimai,
kaišytinė, 202×158 cm.
Naujasodės k.
Aut. nuotr. 2005 m.
(žr. Ž. Paipulaitės str.
p. 1240)

Vanda Jurgelionytė
rodo savo austus
audinius. Ažubalių k.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10
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Dalmotienės sodyba Paunksnių k. Tautodailininko K. Paunksnio lieta akvarelė.
DKC. A. Petrašiūno nuotr. 2013 07 11
Tautodailininkės Ritos Dagienės tapytas paveikslas. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 11

1491

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Bronės Kaušakienės
(Verksnionių k.)
kuparas

Jono Bimbos
(Taraldžių k.)
kuparas

A. Motiejūnienės
(Taraldžių k.) kuparas

Dailininkės Elvyros Rugytės perpiešta kuparų tapyba. 1957–1958 m.
Rugių šeimos muziejus Verksnionių kaime. A. Petrašiūno nuotr.
2012 07
1492
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Kamajiškių biografijų sąvadas
Parengė Liuda Dagytė, Venantas Mačiekus

Šiame biografijų sąvade pateikiamos žymesnių kamajiškių (gimusių ar gyvenusių Kamajÿ valsčiuje) enciklopedinio pobūdžio biografijos, parengtos remiantis
enciklopedijų ir kitų šaltinių (archyvų, informacinių leidinių) medžiaga. Atrenkant
žymesnius kamajiškius vadovautasi Rõkiškio r. savivaldybės J. Keliuočio viešosios
bibliotekos kartoteka.
Alė RŪTA, tikr. Elena NAKAITĖ-ARBAČIAUSKIENĖ (*1915 11 16
Sankt Peterburge †2011 Santa Monika, Kalifornija, JAV), rašytoja.
JAV dar žinoma kaip Arbienė, Arbas. Po Pirmojo pasaulinio karo
su tėvais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Rùdžių k. Baigė Kamajų
pradžios mokyklą. Nuo 1926 m. mokėsi Rokiškio J. Tumo-Vaižganto
gimnazijoje. Mokydamasi septintoje klasėje uždarbiavo pamokomis –
lietuvių ir vokiečių kalbos mokė apskrities veterinaro vaikus. Baigusi
gimnaziją 1934 m., studijavo lituanistiką Kauno Vytauto Didžiojo
universitete. Dėl materialinių priežasčių po dviejų semestrų perėjo
į Klaipėdos pedagoginį institutą, ir jį baigė 1937 m. Mokytojavo
pradinėje mokykloje Žemaitijoje ir netoli tėviškės Juodoniÿ k. 1942 m.
tęsė mokslą Vilniaus universitete ir dirbo mokytoja. 1944 m. kartu su
vyru E. Arbačiausku išvyko į Austriją, studijavo Vienos universitete
pedagogiką, literatūrą ir vokiečių kalbą. Karas nubloškė juos toliau į
Vakarus, gyveno deportuotų asmenų stovykloje netoli Štutgarto, dirbo
lietuviškame vaikų darželyje. 1947 m. E. ir E. Arbačiauskai išvyko
į Detroitą (JAV). 1959 m. persikėlė į Kaliforniją, gyveno Holivude,
dirbo filmų reklamos korespondente. 1965 m. šeima visam laikui
apsigyveno Santa Monikoje. Čia rašytoja apie metus dirbo privačioje
katalikiškoje pradinėje mokykloje, vėliau 13 metų iki pat pensijos
turėjo nuolatinį darbą madingų drabužių parduotuvėje. Sovietmečiu
Alė Rūta svečiavosi Lietuvoje, aplankė Rokiškį, Kamajus, tėviškę.
Šios kelionės įspūdžius aprašė knygoje Tarp ilgesio ir tėviškės (1987).
Alė Rūta – viena žymiausių lietuvių išeivijos rašytojų. Jos
meninis mąstymas formavosi Rytų Aukštaitijos kultūros atmosferoje ir
tėviškės buities aplinkoje. Didelį poveikį jai turėjo J. Tumo-Vaižganto
kūrybos tradicijos ir V. Mykolaičio-Putino poezija. Tačiau rašytojos
prozos stilius savitas ir individualus. Išleido poezijos rinkinius: Be
tavęs (1946), Gyvenimo lašai (1964). Pirmieji prozos kūriniai: novelės
Likimo keliu (1947), apysaka Duktė (1953). Iš viso išleido 20 knygų.
Pusė jų romanai. 1955 m. išleistas romanas Trumpa diena buvo
pažymėtas dienraščio Draugas premija ir vertinamas kaip geriausias
jos kūrinys. Motinos pasakojimų apie senuosius laikus įtakoje parašyti
istoriniai romanai: Žvaigždė viršum girios (1960), Į saulėtekį (1962),
Priesaika (1962). Romanai Motinos rankos (1961) ir Broliai (1961) – tai
kūriniai apie kraštiečių kasdieninį gyvenimą, papročius, išgyvenimus
ir rūpesčius. Lietuvių išeivių likimus aprašė trilogijoje Pirmieji svetur
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(1984), Daigynas ir Skamba tolumoj (1998). Alė Rūta dalyvavo lietuvių
išeivijos visuomeninių organizacijų veikloje. Nuo 1992 buvo Lietuvos
rašytojų sąjungos narė.
Steponas BAGDONAS (*1933 04 04 Dava¤niškio k., Kamajų
vls.), gydytojas neurologas. Mokėsi Kamajºlių pradžios mokykloje ir
Kamajų progimnazijoje. Vidurinį išsilavinimą įgijo Kaune. Mediciną
studijavo Kauno medicinos institute ir Vilniaus universitete. Dirbo
gydytoju neurologu Vilniaus ligoninėse. 1984 organizavo specializuotą insultų skyrių ir jam vadovavo. Paskelbė spaudoje mokslinių
straipsnių smegenų traumų intrakranijinių hematomų ir kt. neurologijos klausimais.
Bronius BAKŠYS (*1942 03 14 Kamajų mstl.), inžinierius
mechanikas. Habil. dr. (technol. m.; tech. m. dr. 1991). 1965 baigęs
KPI (nuo 1990 KTU) jame dėsto, 1972–1995 Mašinų gamybos fak.
dekanas, nuo 1995 Mašinų projektavimo katedros vedėjas; prof.
(1994). 45 išradimai (iki 2001) iš kontaktinių sistemų bei surinkimo
mechanizmų ir įrenginių srities. Monografija Vibracinės automatinio
reguliavimo sistemos ir mechanizmai (2004), vadovėliai: Mašinų gamybos
automatizavimas (1988), Robotų technika (2004).
Valentinas BALAIŠIS (*1928 11 04 Neviìrių k. †1985 08 16
Kaune), veterinarijos gydytojas. Mokėsi Nevierių pradžios mokykloje ir Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje. 1950 baigė Lietuvos
veterinarijos akademiją, 1953–1975 joje dėstė gyvulių anatomiją ir
fiziologiją. Vadovėliai: Žemės ūkio gyvulių patologinė anatominė diagnostika (su kt., 1963), Žemės ūkio gyvulių patologinė fiziologija ir patologinė
anatomija (su kt., 1967).
Vytautas BALAIŠIS (žr. p. 1064)
Juozapas BALBATA (žr. p. 542))
Donatas Kazimieras BALTRŪNAS (*1939 08 06 Salÿ mstl.,
Kamajų vls. †2006 10 15 Panevėžyje), muzikantas, pedagogas. Nuo
1947 augo ir mokėsi Panevėžyje. 1959 baigė Panevėžio muzikos technikumo obojaus klasę, 1959–1965 studijavo Lietuvos konservatorijoje.
Vadovavo Ekrano gamyklos pučiamųjų instrumentų ir Panevėžio
operetės orkestrams. 1993–2006 dirbo Panevėžio V. Mikalausko menų
mokykloje instrumentuotės ir dirigavimo dėstytoju.
Artūras BARONAS (*1963 Verksnionių k., Kamajų vls.), inžinierius. Pradžios mokslus ėjo Krylių mokykloje. Studijavo Kauno
politechnikos institute. Technikos mokslų daktaras (1998). Dirba
Kauno technologijos universitete.
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Elena Nijolė BUČIŪTĖ (žr. p. 1438)
Loreta BULOVIENĖ (žr. p. 389)
Adolfas BUTKYS (*1863 Kamajų mstl. †1936 08 24 Zarasuose
(?), teisininkas. Baigė Demidovo licėjų Jaroslavlyje. Ilgesnį laiką
advokatavo Rygoje, kurį laiką vadovavo Lietuvių švietimo draugijai
Žvaigždė. 1918 buvo paskirtas Gardino apygardos teismo pirmininku.
Dirbo Joniškyje ir Zarasuose teisėju, vėliau advokatavo Zarasuose.
Buvo išrinktas į III seimą.
Emilija Dalia CINAUSKAITĖ, VERBYLIENĖ (*1933 06 17 Kamajų mstl.), teatro aktorė. 1957 baigė Lietuvos konservatoriją. 1956–1966
Marijampolės, Klaipėdos dramos teatrų aktorė. Nuo 1966 vaidino
Šiaulių dramos teatre. Vadovavo mėgėjiškiems dramos teatrams.
Svarbesni vaidmenys: Aldona (K. Binkio Atžalynas 1956), Rosita
(F. Garcia Lorcos Donja Rosita 1976), Agota (A. Škėmos Žvakidė 1988),
Pulkininkienė (J. Smuulio Pulkininko našlė 1990).

Sportininkas Jonas
Čepukas.
Iš P. Blaževičiaus
knygos „Rokiškio
krašto kūno kultūros
ir sporto istorija“,
1998, p. 105

Jonas ČEPUKAS (*1923 09 24 Čipiškio vnk., Kamajų vls.
†1951 05 29 Kaune, palaidotas Kamajuose), sportininkas. Mokėsi
Kamajuose. Po tarnybos sovietinėje kariuomenėje studijavo Kauno
kultūros institute. Lietuvos ieties metimo čempionas (1947 – 54,19 m,
1948 – 58,8 m, 1949 – 63,2 m) ir pirmasis Lietuvos dešimtkovės

Laima Ona Petrulienė (Čepukaitė) prie dėdės Jono Čepuko antkapinio paminklo.
2015 09 26. A. Petrašiūno nuotr.
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rekordininkas (5464 taškai – 1950 Kijeve). Mirė po per varžybas
gautos sunkios traumos.
Vaclovas ČEPUKONIS (*1916 Taraµdžių k., Kamajų vls. †Sąjūdžio metais Vilniuje), vienas Lietuvos partizanų vadų Aukštaitijoje,
vėliau MGB agentas. Partizanas nuo 1945 (slapyvardis Tigras), nuo
1949 04 Margio būrio vadas. Nuo 1951 12 naujai suformuotos Vytauto
apygardos Tumo-Vaižganto rinktinės vadas. 1952 10 17 MGB, panaudojus klastą, suimtas, su juo buvę 5 partizanai nukauti. Kankinamas
palūžo ir nurodė Tumo-Vaižganto rinktinės štabo Šimonių girioje,
netoli Šilagalių kaimo, bunkerį. Per jo puolimą žuvo 7 partizanai.
Pats V. Čepukonis buvo užverbuotas ir tapo MGB agentu Kiečiu.
Dalyvavo naikinant paskutinius Lietuvos partizanus. Vėliau sovietinio
teismo buvo nuteistas.
Jonas ČEPULIS (*1928 10 18 Kúosių k., Kamajų vls. †2009 08 11
Kaune), veterinarijos gydytojas. Dr. (biomedicinos m.; veterinarijos m. kand. 1954). 1951 baigė Lietuvos veterinarijos akademiją,
1954–1998 joje dėstė, 1979–1983 Terapijos, klinikinės diagnostikos
ir farmakologijos katedros vedėjas, doc. (1962), garbės prof. (2001).
Parašė vadovėlį Žemės ūkio gyvulių neužkrečiamosios vidaus ligos (su
kt., 1981), Veterinarijos gydytojo vadovą (su kt., 1991).
Karolis DAGYS (žr. p. 1064)
Feliksas DOBKEVIČIUS (*1872 10 30 Viktoriškio vnk., Kamajų
vls. †1940 08 19 Kaune), inžinierius. 1898 baigė Sankt Peterburgo
technikos institutą. Nuo 1920 dirbo Lietuvos geležinkelių direktoriumi, nuo 1923 02 01 – Lietuvos universiteto Technikos fakulteto
privatdocentas. Yra padaręs ir užpatentavęs išradimų.
Arvydas GALINIS (*1958 Petrõšiškio k., Kamajų vls.), energetikos ekonomistas. Dr. 1981 baigė KPI. Dirba Lietuvos energetikos
instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje vyriausiuoju
mokslo darbuotoju. Paskelbė per 40 mokslinių straipsnių.
Kazys GIEDRYS (*1891 03 15 Salÿ mstl., Kamajų vls. †1926 12 27
Kaune), komunistų partijos veikėjas. Baigė pradžios mokyklą. 1911 m.
buvo išvykęs į JAV. Į bolševikų veiklą įsitraukė po Vasario revoliucijos Rusijoje 1917 m. Po tautininkų 1926 12 24 įvykdyto valstybinio
perversmo už nelegalią antivalstybinę veiklą buvo suimtas ir atiduotas karo lauko teismui, kuris K. Giedrį kartu su kitais Lietuvos
komunistų partijos vadovais nuteisė mirties bausme. Nuosprendis
buvo įvykdytas Kauno IV forte.
Jonas GIKYS (*1932 05 18 Kãlvių k., Kamajų vls. †2005 05 24
Vilniuje), matematikas, technikos m. dr. (1971). Mokėsi Svėdasÿ
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vidurinėje mokykloje, 1955 baigė Vilniaus pedagoginio instituto
Fizikos ir matematikos fakultetą. 1965–2000 dirbo Matematikos ir
informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriuje. Sprendė automatinio kalbos signalų atpažinimo problemas, gilinosi į bioenergetiką.
Kelių išradimų, daugelio mokslinių straipsnių autorius. Monografija
Žemės laukai ir jų įtaka organizmams (1999). Apdovanotas S. Vavilovo
premija ir sidabro medaliu.
Antanas GILYS (*1932 04 19 Kamajuose †2014 11 22 Panevėžyje), fotografas. Panevėžyje baigė Amatų mokyklą. Dirbdamas
įvairius darbus, buvo ilgametis neetatinis Panevėžio tiesos, 1974–1988
etatinis Tiesos fotokorespondentas. Nuotraukos eksponuotos daugelyje
parodų Panevėžyje ir kituose miestuose. Fotoalbumai: Panevėžys ir
panevėžiečiai (2003 ir 2004), J. Miltiniui–100 (2007), Panevėžio Kristaus
Karaliaus katedra (2008).
Bronius GRAŽYS (*1934 01 05 Nečioniÿ k., Kamajų vls.
†2014 08 17 Klaipėdoje), teatro aktorius, režisierius. O. Molienės
brolis. Mokėsi Duokiškio pradinėje ir Užpalių vidurinėje mokyklose.
1956 baigė Lietuvos konservatoriją, 1968 – Aukštuosius režisūros
kursus Mažajame teatre Maskvoje. 1956–1962 Kapsuko (dabar Marijampolės), nuo 1963 Klaipėdos dramos teatro aktorius, nuo 1968 ir
režisierius. Teatruose sukūrė apie pusantro šimto vaidmenų, pastatė
daugiau kaip 20 spektaklių. 1973–1992 dirbo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, 1992–2006 Klaipėdos universitete dėstė
aktorystės ir režisūros meno pagrindus. Daug laiko skyrė Klaipėdos
miesto visuomeniniam gyvenimui: rašė Jūros švenčių ir kitų renginių scenarijus. Palaikė ryšius su gimtuoju kraštu, teikė paramą
saviveiklininkams. 1984 B. Gražiui suteiktas Lietuvos nusipelniusio
aktoriaus vardas. Lietuvoje prasidėjus sąjūdžiui, aktyviai įsijungė į jo
veiklą. B. Gražio pomėgis – tapyba. Jo paveikslai buvo eksponuojami
parodose Lietuvoje, Vengrijoje ir kt. šalyse. Apdovanotas ordinu Už
nuopelnus Lietuvai ir Sausio 13-osios atminimo medaliu.
Aloyzas GRIŽAS (*1948 10 15 Salÿ mstl., Kamajų vls.), smuikininkas altininkas, pedagogas. 1955–1966 mokėsi Čiurlionio meno
mokykloje, 1966–1971 studijavo Lietuvos konservatorijoje, 1976 baigė
Leningrado konservatorijos aspirantūrą. 1968–2003 (su 1975–1977
pertrauka) grojo Čiurlionio kvartete. 1996–2006 dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete; doc. (1997). Koncertavo
daugelyje užsienio valstybių, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose.
Paskelbė muzikanto prisiminimų. Yra laimėjęs premijų: Tarptautinio
kamerinės muzikos konkurso Vokietijoje (2001) ir Lietuvos nacionalinė premija (1990).
Algimantas Valentinas INDRIŪNAS (*1925 05 21 Duokiškio
mstl., Kamajų vls.), inžinierius. Mokslų daktaras. Mokėsi Kamajėlių
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ir Kamajų pradžios mokyklose. 1941 su tėvais buvo ištremtas į
Altajaus kraštą Rusijoje. 1942 antroji tremtis į Jakutiją prie Laptevų
jūros. 1944 baigė Ust Janos r. Kazačės vidurinę mokyklą. Tremtyje
1941–1946 dirbo miško kirtėju, statybininku, žveju, kino mechaniku.
1946 pabaigoje su suklastotu pasu pabėgo iš tremties. 1947–1959
kinematografijos sistemoje ėjo įvairias pareigas. Dirbdamas 1947–1952
studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus kvalifikaciją.
1959–1973 žurnalo Mokslas ir technika vyr. redaktoriaus pavaduotojas,
vyriausiasis redaktorius. 1973 iš tų pareigų pašalintas dėl tėvo ir
savo praeities. Vėliau iki 1992 dirbo Lietuvos vadybos akademijoje
docentu, katedros vedėju, fakulteto dekanu. Docentas. 2000–2004 LR
Seimo narys. Parašė knygas: Nelegalios karjeros metai (2005), Socialinis
liberalizmas ir kitos ideologijos (su bendraautoriu, 2006), Viešosios vadybos
strategija Lietuvoje: penktoji Konstitucija (su bendraautoriu, 2008). Daugelio straipsnių ekonomikos, valstybės valdymo, politikos, moralės,
cenzūros žalos visuomenės raidai temomis autorius. Apdovanotas
ordino Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžiumi (2004).
Stasė INGAUNYTĖ (*1944 11 03 Kamajºlių k., Rokiškio vls.),
šaškių sporto meistrė. 1951–1955 mokėsi Kamajėlių pradžios mokykloje. Dirbo Lietuvos aklųjų bibliotekos Knygų leidybos skyriaus
operatore, Brailio rašto korektore.
Irena JANUKĖNIENĖ (žr. p. 1478)
Jonas JOKIMAS (žr. p. 501)
Valentinas JUNOKAS (*1944 09 19 Taraµdžių k., Kamajų vls.),
teisininkas. Mokėsi Pùnkiškio pradinėje, Krýlių septynmetėje ir Panevėžio vakarinėje vidurinėje mokyklose. 1976 baigė SSRS Vidaus
reikalų ministerijos Gorkio aukštąją mokyklą. 1976–1990 dirbo Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, kovojančiais su ekonominiais
nusikaltimais, 1991–1997 – Lietuvos valstybiniame saugumo departamente, nuo 1997 – LR specialiųjų tyrimų tarnyboje, 2000–2004 –
šios tarnybos direktorius. Už nuopelnus Lietuvai 1995 apdovanotas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordino Riterio
kryžiumi, 2003 – ordino Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžiumi.
Išėjęs į pensiją (2004) dirbo lektoriumi Mykolo Riomerio universiteto
Kriminologijos katedroje.
Jonas JUODKA (*1942 08 15 Vaine¤kių k., Kamajų vls.), karininkas. Pulkininkas (1995). 1965 baigė Leningrado karo topografijos
vadų mokyklą, 1978 – V. Kuibyševo inžinerijos akademiją Maskvoje.
Iki 1991 tarnavo SSRS ginkluotose pajėgose, nuo 1991 – Lietuvos
kariuomenėje. 1992–1998 – Lietuvos karo akademijos Studijų skyriaus viršininkas, 1998–2000 – Akademijos viršininko pavaduotojas
administravimui.
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Vincas KALNIETIS (*1876 Ba÷šiškių k., Kamajų vls. †1942 09 11
Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.), teisininkas. Mokėsi Taline. Teisę studijavo Sankt Peterburgo universitete. Dirbo teisininku
Taline. 1920 grįžo į Lietuvą, dirbo teisme, dirbo Komisijos į Rusiją
išvežtam turtui grąžinti pirmininku. 1928 paskirtas Valstybės tarybos
nariu. 1941 06 15 ištremtas į Sibirą.
Antanas KANCEVIČIUS (*1938 01 22 Petrõšiškio k., Kamajų
vls. †2004 01 20 Kaune), poetas. 1957 baigė Kamajų vidurinę mokyklą.
Dirbo Kauno stiklo fabrike automatų derintoju. Rašė eilėraščius. Kai
kuriems tekstams kompozitoriai sukūrė muziką. Išleido eilėraščių
rinkinius: Širdyje gyva (1989), Mes lietuviais užgimę (1991), Kelkim
taurę (1993), Tave, gyvenime, mylėjau (1994), Kada valdė pasaulį naktis
(1995), Leisk palinkėti (1995), Žiedai tavam pavasariui (1997, 1999), Čia
tavo kryžiaus žemė (1998), Dar neblėskite, žaros auksinės (1999), Tik tau
vienai (2000).
Aldona KANDROŠKAITĖ (*1929 05 11 Grevíškių k., Kamajų
vls.), rašytoja. Mokėsi Salÿ pradžios mokykloje, Rokiškio J. TumoVaižganto gimnazijoje, Klaipėdos ir Panevėžio mokytojų seminarijose. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Mokytojavo Že¤mių ir
įvairiose Vilniaus rajono mokyklose. Sovietmečiu A. Kandroškaitės
kūriniai nebuvo spausdinami, nes neatitiko to meto ideologinių reikalavimų. Jos pirmieji rankraščiai pateko į KGB. Buvo užvesta byla
ir 1958 ją atleido iš darbo Mokslų akademijos centrinėje bibliotekoje
kaip politiškai nepatikimą. Pirma A. Kandroškaitės knyga Pasakos
ir padavimai pasirodė tik 1991 JAV. Už ją autorė gavo premiją. Iš
viso parašė ir išleido 22 knygas. Tarp jų: Kaip romėnai Jėzų kryžiavo:
tunikos legenda (1994), Du šviesūs žiburiai (2004), Pasakos moksleiviams
apie stebuklus (2004), Pasakos moksleiviams apie gyvūnus ir gyvūnėlius
(2004), Skaitiniai žemesnių klasių moksleiviams ir kt.
Birutė KASPERAVIČIENĖ (*1941 05 10 Neviìrių k., Kamajų
vls.), dailininkė skulptorė, pedagogė. 1954–1960 mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, 1960–1966 studijavo Vilniaus dailės institute.
nuo 1966 dirbo Šiaulių 6-ojoje vidurinėje mokykloje, 1978–1991 Šiaulių
pedagoginio instituto dėstytoja, nuo 1991 Šiaulių dailės mokyklos
skulptūros mokytoja ekspertė. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Sukūrė skulptūrines kompozicijas: Poilsis (1973), Trys nykštukai (1976),
Senis su anūkais (1977), Pelikanai (1977), Medicina (1984), Angelas
(1991) ir kt.
Gina KAVALIŪNAITĖ, HOLVOET (*1967 06 05 Salÿ mstl.,
Kamajų vls.), kalbininkė. Filosofijos mokslų daktarė (2003). 1973–1984
mokėsi Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vidurinėje mokykloje,
1989 baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. Nuo 1989 dirba
Lietuvių kalbos institute. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus
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vyresnioji mokslo darbuotoja. Tarptautinių kalbotyros vasaros mokyklų Academia Grammaticorum Salensis rengėja. Mokslinių interesų
kryptys: senosios lietuvių kalbos lingvistinė analizė, Biblijos vertimo
istorija, Reformacijos istorija. Paskelbė per 20 mokslinių straipsnių.
Kazys KEPALAS (*1891 11 16 Petraukos vnk., Kamajų vls.
†1966 06 12 Niujorke, JAV), mokytojas, kalbininkas. Baigė Vilniaus
II gimnaziją, 1912–1915 studijavo Sankt Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1915–1918 dėstė lotynų ir senąją graikų kalbas
Vilniaus I gimnazijoje. 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę,
baigė Karo mokyklą. 1920–1925 dirbo Generalinio štabo Karo mokslų
skyriaus leidinių redaktoriaus padėjėju, 1921–1922 redagavo Karį.
1923–1944 mokytojavo Kaune Aušros berniukų gimnazijoje ir toliau
studijavo senąją graikų, lotynų ir lietuvių kalbas. 1926 baigė Vytauto
Didžiojo universitetą ir liko jame dėstyti lotynų kalbą. 1944 pasitraukė
į Vokietiją, dirbo mokytoju Miuncheno lietuvių gimnazijoje. 1949
persikėlė į JAV ir įsijungė į išeivijos veiklą. Straipsnius kalbotyros
ir istorijos klausimais publikavo periodikoje – Mūsų žinyne, Vaire,
Karyje. Jo išspausdinti darbai: išversta iš rusų k. Chrestomatia latina
(1918, d. 1–2), N. Sančurskio Trumpa lotynų kalbos sintaksė (1919),
K. Ivanovo Senovės istorija (1920, 1922), Parinktos Kvinto Horacijaus
Flako giesmės (odės), su komentarais ir žodžiais (1928).

Jonas Kirlys

Jonas KIRLYS (*1921 05 10 Vaičionių k., Kamajų vls. †2009 08 18
Garliavos mst., Kauno r.), spaudos darbuotojas. Baigęs Kamajų
pradžios mokyklą ir Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnaziją, Studijavo teisę. Už tautinės spaudos platinimą IV kurse buvo suimtas ir
nuteistas 10 m lagerių. 1954 grįžo į Lietuvą ir per didelius vargus
prisiregistravo Garliavoje. Sovietmečiu dirbo įvairius darbus gamyk
lose. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę daug rašė patriotinėmis
temomis spaudoje: XXI amžiuje, Tremtinyje, Gimtinėje, Kauno žiniose ir kitur. Buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Išleido
knygas: Raudoni stulpai ant dangaus švytėjo (2007), Paverskim Lietuvą
dainuojančia šalim (2009).
Vladas KIRLYS (*1909 06 14 Žliubÿ k., Kamajų vls. †1931 10 18
tėviškėje, palaidotas Kamajuose), prozininkas, poetas, publicistas.
Dirbo spaudoje. Žvagučio ir kt. slapyvardžiais paskelbė apsakymų,
feljetonų, reportažų, eilėraščių. Išleistas pomirtinis apsakymų rinkinys
Kaimiška proza (1934).
Stefa KIRLYTĖ (*1930 02 16 Vaičioniÿ k., Kamajų vls. †2012 06 08
Vilniuje), bibliotekininkė. 1959 baigė Vilniaus universiteto Istorijosfilologijos fakultetą. 1959–1961 Šiaulių viešosios bibliotekos metodininkė. 1961 Lietuvos respublikinės bibliotekos Metodinio skyriaus vyr.
metodininkė, 1962–1985 – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.
Paskelbė per 60 straipsnių bibliotekininkystės klausimais. Parengė
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knygas: Vadovavimas skaitymui (1962), Asmeninė biblioteka (1978), Versmių versmė: mintys apie knygą (1981), Tavo knygos (1982).
Jonušas KLIUČINSKAS (*1911 08 03 Salÿ dvare, Kamajų vls.
†1997 09 03 Kaune), karininkas. Mokėsi Salosê, Skåpiškyje, Rõkiškyje, Kaune. Baigęs karo mokslus, kurį laiką vadovavo Lietuvos
kariuomenės ryšininkams. Vėliau dirbo Kėdainių apskr. savivaldybėje, Ukmergėje. Sovietmečiu 4,5 metų praleido Kėdainių, Kauno
ir Vilniaus kalėjimuose, buvo pasmerktas net sušaudyti. Išleistas
iš kalėjimo dirbo Marijampolėje, Kaune. Atgavus nepriklausomybę,
buvo Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos senatorius ir maršalka.
Jonas KONDROŠKA (*1887 03 17 Kuokšiÿ k., Kamajų vls.
†JAV), JAV lietuvių veikėjas. Į JAV išvyko 1910. Dalyvavo įvairių
draugijų, sąjungų, komitetų, klubų veikloje, rėmė lietuvių tautos
kovą dėl laisvės, bendradarbiavo Naujienose.
Igoris KOVALEVSKIS (žr. p. 411)
Vincas KRIAUČIŪNAS (*1928 07 10 Dievógalos k., Kauno
raj. †2014, palaidotas Salose), zootechnikas. 1953 baigė Lietuvos
veterinarijos akademijos Zootechnikos fakultetą ir pradėjo dirbti
Salų žemės ūkio technikume dėstytoju. 1955 paskirtas direktoriaus
pavaduotoju mokymo reikalams, 1957–1970 – direktorius. Buvo geras
pedagogas ir organizatorius. Nuo 1973 dirbo Tytuvėnų tarybiniame
ūkyje technikume, parengė vadovėlį Galvijininkystės pagrindai (1988).
Dirbdamas Salose sukaupė daug istorinės medžiagos apie šį kraštą
ir išleido knygą Salos: prie žydrojo Dviragio (1997, 2009). 2004 07 31
V. Kriaučiūnas paskelbtas Garbės Saliečiu. Taip pat išleido: Tytuvėnų
žemės ūkio mokykla (1999), Budraičiai: istorinė apybraiža (2007).
Zenonas LAPINSKAS (*1928 06 10 Kamajų mstl. †1991 11 10
Kaune), mokytojas, žurnalistas. 1947 baigė Rokiškio I vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą. 1948–1951 Rokiškio
I vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas, 1951–1954 – direktorius. 1958–1961 Rokiškio r. laikraščio Po Spalio vėliava, 1962–1968 –
Kaišiadorių r. laikraščio redaktorius. 1968–1990 Lietuvos radijo ir
televizijos Kauno redakcijos vyr. redaktorius. Lietuvos žurnalistų
sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas.
Ramūnas LEBEDYS (*1948 08 05 Salÿ mstl., Kamajų vls.),
inžinierius. Technologijos mokslų daktaras (1981). 1965 baigė Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vidurinę mokyklą, 1970 – Kauno
politechnikos instituto Automatikos fakultetą. 1970 – 1973 tarnavo
sovietinėje armijoje. 1972 mokslo centro Vibrotechnika mokslo darbuotojas, 1992–2000 Kauno technologijos universiteto Profesinio tobulinimosi centro direktorius, nuo 2000 Valstybinės nemaisto produktų
inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininkas.
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Valdemaras MAKUTĖNAS (*1964 02 19 Kúosių k., Kamajų
vls.), ekonomistas. Socialinių mokslų daktaras (1995). 1984 baigė
Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dėsto A. Stulginskio universitete.
Docentas (1997). Paskelbė per 10 mokslinių straipsnių.
Aušra MATULEVIČIŪTĖ (*1978 06 13 Juodoniÿ k., Kamajų
vls.), žurnalistė, rašytoja. Baigė Kãlvių pradinę, Svėdasÿ vidurinę
mokyklas. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių filologiją. Turi žurnalistės magistro laipsnį. Gyvena Paryžiuje. Išleido
knygas: Lino žydėjimas (1997), Ilgesio kojos 92010).
Danutė MATULIONIENĖ (DUDONYTĖ) (*1955 08 26 Tråkinės
vnk., Kamajų vls.), irkluotoja. Sporto meistrė (1973). Lietuvos moterų irklavimo čempionė (1973–1978). Irklavo aštuonvietę ir pavienę
keturvietę valtis su vairininku. 1974 baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą. Nuo 1979 dirbo Panevėžyje operatore, buhaltere,
vadybininke ir kt. darbą įvairiose įmonėse.
Kazys MEMĖNAS (*Taraµdžių k., Kamajų vls. †1965 09 21
Detroite, JAV), architektas. Mokėsi Sankt Peterburge. 1920 baigė
A. Purėno pedagoginius kursus Rokiškyje. 1920–1924 mokytojavo
Duõkiškyje, Šiauliuose. 1924–1926 mokėsi Kėdainiuose, 1926–1930
studijavo Čekoslovakijoje. 1930–1933 mokytojavo Ukmergėje, Seirijuose. Įkūrė Alytaus, Utenos amatų mokyklas, jose direktoriavo. 1944
išvežtas į Vokietiją. 1946–1948 studijavo Darmštate. 1946–1947 Vysbadeno stovyklos lietuvių gimnazijos inspektorius. 1949 atvyko į JAV.
Matas MICKIS (*1896 09 15 Kúosių k., Kamajų vls. †1960 12 12
Kaune), agronomas ekonomistas. Ekonomikos mokslų kandidatas
(1954). 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumo Agronomijos
skyrių. 1925–1940 dirbo Kauno apygardos agronomu. 1929 baigė
Lietuvos universiteto Ekonomikos skyrių. 1940–1941 žemės ūkio
liaudies komisaras. 1942–1944 įgaliotinis evakuotojų reikalams Saratovo, Tambovo ir Stalingrado srityse. 1944 studijavo Maskvos
K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje. 1945–1960 dėstė Lietuvos
žemės ūkio akademijoje. Profesorius (1959). 1945–1953 Lietuvos žemės
ūkio akademijos rektorius, 1953–1960 Socialistinių žemės ūkio įmonių organizavimo katedros vedėjas. Paskelbė straipsnių apie žemės
ūkio gamybą, kolūkių stiprinimą, žemės reformą, žemės ūkio kadrų
rengimą. Parašė knygas: Kolūkinės statybos klausimai (su kt., 1949),
Priemonės žemės ūkio gamybai vystyti (su kt., 1958).
Stasys MICKŪNAS (*1937 07 20 Kãlvių k., Kamajų vls.),
inžinierius. 1955 baigė Kamajų vidurinę mokyklą, 1960 – Kauno
Politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. 1960–1962 dirbo
asistentu Radiotechnikos katedroje, 1962–1965 mokėsi KPI Fizikos
katedros aspirantūroje. 1967 apgynė technikos mokslų daktaro di-
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sertaciją, 1971 suteiktas mokslinis docento vardas. 1965–1968 dirbo
Radiotechnikos katedroje vyr. dėstytoju, 1967–1972 – Radiotechnikos
fakulteto prodekanu, 1977–1988 – Teorinės radiotechnikos katedros
vedėju, 1985–1996 – Radioelektronikos fakulteto dekanu, 1996–2004 –
Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto prodekanu. Parašė apie
50 mokslinių darbų elektromagnetinio lauko ir radijo bangų sklidimo
teorijos ir praktikos klausimais. Parašė ir išleido vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams: Elektrodinamikos pagrindai (1975), Apsauga
nuo elektromagnetinės spinduliuotės (1997), Elektromagnetiniai laukai ir
bangos (2004).

Prof. Stasys Mickūnas

Stanislovas MIKULIONIS (*1935 01 20 Taraµdžių k., Kamajų
vls. †1992 10 11 Vilniuje), architektas. Humanitarinių mokslų daktaras
(1976). 1959 baigė Kauno politechnikos institutą. 1959–1962 dirbo
Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse, 1964–1983 – Paminklų konservavimo institute Vilniuje projektų vyr. architektu ir
ėjo kitas pareigas. 1984–1992 dėstė Lietuvos dailės institute. Docentas
(1976). Svarbiausi projektai: gyvenamųjų namų Didžiojoje gatvėje
(1965) ir Arklių gatvėje (1968) Vilniuje restauravimo, Trakų salos
pilies konservavimo ir restauravimo (1962–1984), Medininkų ir Biržų
pilių atskirų dalių rekonstrukcijos. Parengė Vilniaus senamiesčio
regeneracijos projektą (su kt., 1969). Parašė Trakų Salos pilis (1978).
Valstybinė premija (1978).
Povilas MILAŠEVIČIUS (žr. p. 348)
Anelė MIRONAITĖ (žr. p. 1065)
Ona MOLIENĖ (GRAŽYTĖ) (*1939 12 18 Nečioniÿ k., Kamajų
vls.), ekonomistė. B. Gražio sesuo. Socialinių mokslų daktarė (1971).
1953 baigė Duõkiškio septynmetę, 1957 – Užpalių vidurinę mokyklas.
1957–1962 studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo
ekonomisto kvalifikaciją. 1962–2010 Vilniaus universitete dėstė bendrąją ir ūkio statistiką, specializuotus statistikos kursus. Mokslinių
interesų kryptis: darbo statistika. Parengė vadovėlių, mokymo priemonių: Gyventojų ir darbo išteklių statistika (1983), Darbo apmokėjimo
statistika (1987), Darbo ir darbo užmokesčio rodiklių analizė statistikos
metodais (1990), Namų ūkių statistika ir ekonometrija (1995), Ūkio statistika
(1995), Socialinės statistikos praktikumas (1997), Statistika, 1 d. (2004).
Rimantas MORKVĖNAS (*1949 09 28 Salÿ mstl., Kamajų vls.),
matematikas, diplomatas. Fizinių mokslų daktaras. 1956–1967 mokėsi
Panevėžio I vidurinėje mokykloje, 1972 baigė Vilniaus universiteto
Matematikos fakultetą, 1975 – Lietuvos MA Fizikos ir matematikos
instituto aspirantūrą. 1976–1990 dirbo Lietuvos MA Matematikos ir
kibernetikos institute. Per 30 mokslinių straipsnių autorius. Nuo 1990
dirbo diplomatinį darbą Belgijoje, Italijoje, JAV ir kitur. Rūpinosi
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diplomatų Lozoraičių archyvo sugrąžinimu į Lietuvą. Apdovanotas
ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi.
Albinas MOTIEJŪNAS (žr. p. 954)
Konstantinas NARKEVIČIUS (žr. p. 1458)
Vitalija NAVASAITIENĖ (*1934 04 28 Aukštåkalnių k., Kamajų
vls.), agronomė. Biomedicinos mokslų daktarė (1967). 1958 baigė
Lietuvos žemės ūkio akademiją ir dirbo joje dėstytoja.
Jonas NEMICKAS (*1942 06 02 Kamajų mstl.), agronomas.
Biomedicinos mokslų daktaras. Panevėžio teritorinės darbo biržos
Rokiškio skyriaus direktorius.
Elena NENIŠKYTĖ (*1941 06 24 Naujåsodės k., Kamajų vls.),
matematikė. Baigė Panemunėlio vidurinę mokyklą, 1965 – Vilniaus
universiteto Fizikos-matematikos fakultetą ir liko dirbti jame (dirbo
iki 1996). Disertaciją, kurioje tyrė diferencialines lygtis su dalinėmis
išvestinėmis, apgynė 1972. Docentė. 1996–2005 dirbo Tautos fondo
atstovybėje Lietuvoje ir rengė Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinius: Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbų bibliografiją
(1922–2001), su kitais parengė tris knygas apie iškiliuosius Lietuvos katalikų vyskupus: Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose
ir dokumentuose (2002), Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir
dokumentuose (2002), Gyvenimo bruožai: atsiminimai (vyskupo Kazimiero
Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms) (2005), taip pat atsiminimų
knygas – Mano gyvenimo kryžkelės (2002) ir Praeities šešėliai (2006).
Elvyra OLUBIENĖ, RUGYTĖ (*1931 07 30 Kamajų mstl.), tapybos restauratorė, dailininkė tekstilininkė. Mokėsi Krylių pradžios
mokykloje, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje ir Kauno vidurinėje
dailės mokykloje ir ją 1949 baigė. 1949–1953 dėstė piešimą ir braižybą
Kamajų vidurinėje mokykloje. 1959 baigė Lietuvos dailės institutą
(tekstilės spec.). 1960–1986 dirbo Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno
restauravimo centro vyr. dailininke restauratore. 1961–1962 stažavosi
Maskvos centriniame I. Grabario, 1979 – Ermitažo restauravimo dirbtuvėse (Leningrade), 1980 – Lenkijoje. Turi dailininkės restauratorės
aukščiausią kategoriją. Restauravo daugiau negu 1000 XVI–XX a.
paveikslų. Svarbiausi restauruoti darbai: Pranciškus Smuglevičius
Daugiafigūrė kompozicija, drobė, aliejus, 323×160 cm; P. Smuglevičius
Duonos ir žuvies padauginimas, drobė, aliejus, 305×434 cm; Tomaso
Salinio Mao Koncertas, drobė, aliejus, 140x200 cm; Paulius Veimaras
Pokalbis, drobė, aliejus, 187x212 cm. Sukūrė dekoratyvinių kilimų:
Verpėja (1962), Pasvirę gėlės (1963), Vingeliai, Langučiai, Eglės, Varpas
(visi 1967). Kilimams būdinga transformuoti tautodailės motyvai.
Jos austi kilimai buvo eksponuojami parodose Vilniuje, Maskvoje,
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Lenkijoje, Bulgarijoje, Rytų Vokietijoje. 1962 priimta į Lietuvos dailininkų sąjungą.
Kazimieras PAUNKSNIS (žr. p. 1452)
Juozas PAVAROTNIKAS (žr. p. 543)
Jurgis PETRULIS (*1930 04 23 Kúosių k., Kamajų vls.), landšafto
architektas. Humanitarinių mokslų daktaras (1969). Dirbo Lietuvos
žemės ūkio akademijoje. Docentas. Vadovėlis Želdynų projektavimas,
įrengimas ir priežiūra (1978). Parengtos knygos: Mano sodyba (1995),
Garažai ir jų įranga (1999), Pavėsinės (1999), Pirtys visiems (2000),
Lauko rūsiai ir kaupai (2001).

Fizinių m. dr.
Bronius Riauba

Juvencijus PETRULIS (*1936 12 25 Žliubÿ k., Kamajų vls.),
agronomas. Biomedicinos mokslų habil. daktaras (1987). 1955 baigė
Kamajų vidurinę mokyklą, 1960 – Lietuvos žemės ūkio akademiją.
1960–1962 ir 1965–2000 joje dėstė. Profesorius (1990). Mokslinių tyrimų sritis – augalininkystės technologijos ir produkcijos naudojimas.
Retardantų (fiziologiškai aktyvių junginių, kurie lėtina augalų stiebo
augimą) tyrimų Lietuvoje pradininkas. Paskelbė apie 180 mokslinių ir
500 mokslo populiarinimo straipsnių. Parašė vadovėlius Augalininkystė
(su kt. 1985, 1995) ir Retardantai (1978), monografiją Kviečiai (1997),
apybraižas Gimtasis kaimas (2001), Profesoriai iš arti (2002), Dialogas
su auditorija (2003), Mintys iš dienoraščio (2010).
Kostas PETRULIS (*1914 11 23 Ramonãičių k., Kamajų vls.),
inžinierius energetikas. Technikos mokslų daktaras. 1945 baigė Kauno
universitetą. Nuo 1946 dėstė Kauno politechnikume. Nuo 1950 dirbo
Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1952–1967 Šiluminės technikos ir
žemės ūkio elektrifikacijos katedros vedėjas.
Alma POCIENĖ (*1945 05 23 Ju»kiškio k., Kamajų vls.), inžinierė hidrotechnikė. Technikos mokslų daktarė (1977). 1968 baigė
Lietuvos žemės ūkio akademiją, nuo 1976 joje dėsto. Išleido vadovėlius: Dirvožemio erozija ir jos prevencija, Melioracinė kraštotvarka,
Prevencinės vandens taršos mažinimo priemonės, Sausinimas specialioms
reikmėms (visos 2008).
Elena POŽELIENĖ (TEBELŠKYTĖ) (žr. p. 1475)
Henrikas PRAGARAUSKAS (žr. p. 1064)
Bronius RIAUBA (*1934 03 27 Urliÿ k. Kamajų vls.), matematikas. Mokėsi Salÿ pradinėje mokykloje. 1953 baigė Rokiškio
J. Tumo-Vaižganto gimnaziją, 1958 – Vilniaus universiteto Fizikosmatematikos fakultetą. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos MA
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Fizikos ir matematikos instituto aspirantūrą. Baigęs ją 1961 buvo
paliktas dirbti šio instituto moksliniu bendradarbiu. Mokslinio darbo
kryptis – tikimybių teorijos silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių
ribinės teoremos. Pagal šią tematiką 1963 apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją (Lietuvai tapus nepriklausoma
buvo nostrifikuotas matematikos mokslų daktaru). Išėjęs į pensiją
1994, tyrinėja matematinės minties istoriją Lietuvoje, yra bendraautoris leidinių: Petras Katilius (2002), Akademikas Vytautas Statulevičius,
1929–2003 (2004), Matematinė mintis Lietuvoje (2009), Senojo Vilniaus
universiteto matematikos istorija (2012), Alma Mater Vilnensis: Vilniaus
universiteto istorijos bruožai (2009, 2012).
Aldona ROPIENĖ (žr. p. 1471)
Jadvyga RUGYTĖ (*1928 01 28 Rokiškyje †2005 03 23 Vilniuje), agronomė gėlininkė. 1945 baigė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto
gimnaziją, 1950 – Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos
fakultetą. 1950–1959 dirbo agronome Širvintų ir Kretingos rajonuose.
Vėliau persikvalifikavo į gėlininkystę. 1956–1959 mokėsi Maskvos
K. Timiriazevo žemės ūkio akademijos Dekoratyvinės sodininkystės
neakivaizdiniame skyriuje, 1959 stažavo Kijevo gėlininkystės bandymų stotyje. 1959–1992 dirbdama Panerio daržininkystės tarybiniame
ūkyje gėlininkystės brigadininke, vyr. agronome, tobulino šiltnamių
gėlininkystės agrotechniką ir technologiją, įdiegė į gamybą 15 savo
autorinių racionalizacinių pasiūlymų. Įgytą patyrimą ir sukauptas
žinias propagavo spaudoje – paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių
žurnaluose ir kitoje periodikoje. 1979 jai suteiktas nusipelniusios
agronomės vardas. J. Rugytė yra trijų knygų bendraautorė: Gėlių
auginimo vadovas (1982), Gėlių mėgėjo žinynas (1982), Gėlės šiltnamiuose
(1991). Už Panerio gėlininkystės ūkyje užaugintas gėles yra pelniusi
parodų medalių, diplomų, vyriausybinių apdovanojimų.
Augenija RUŽELIENĖ (žr. p. 387)
Ona RUŽELYTĖ (*1921 01 19 Salÿ mstl., Kamajų vls.), teisininkė. Socialinių mokslų daktarė (1950). 1946 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1946–1958 jame dirbo pedagoginį darbą.
Docentė (1956). 1958–1969 Ekonomikos instituto, 1969–1977 Istorijos
instituto, nuo 1977 Filosofijos ir sociologijos instituto Teisės skyriaus
vyr. mokslo darbuotoja. Paskelbė mokslinių straipsnių apie sąžinės
laisvės gniaužimą tarpukario Lietuvoje, kovą su nusikalstamumu.
Gintautas Pranas SABALYS (*1943 05 12 Kãlvių k., Kamajų
vls.), gydytojas, veido ir žandikaulių chirurgas. Habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1984). 1961 baigė Kamajų vidurinę mokyklą,
1967 – Kauno medicinos institutą. 1967–1969 dirbo Respublikinėje
Kauno klinikinėje ligoninėje, nuo 1969 dirba Lietuvos sveikatos mokslų
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universitete, 1984–1991 Chirurginės stomatologijos katedros vedėjas,
1991–1996 Veido ir žandikaulių chirurgijos ir chirurginės stomatologijos klinikos vadovas. Profesorius (1986). Pasiūlė ir įdiegė veido
nervų ligų konservatyvaus ir chirurginio gydymo metodų, sukūrė
originalių chirurgijos instrumentų. 11 išradimų, per 240 mokslinių
darbų. Monografijos: Trišakio nervo neuralgija (1990), Veido ir burnos
neurologija (2007).
Povilas Algimantas SIRVYDAS (*1931 05 22 Kamajų mstl.),
inžinierius energetikas. Habilituotas technologijų mokslų daktaras.
1955 baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1956 Lietuvos žemės
ūkio akademijos asistentas, vyr. dėstytojas, asistentas, docentas,
profesorius, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros vedėjas,
2001–2006 – Lietuvos žemės ūkio universiteto senato pirmininkas.
Monografijų Augalų energetinė apykaita (2011) ir Terminis piktžolių
naikinimas (2012), 12 metodinių leidinių studentams, 32 išradimų ir
140 mokslinių straipsnių augalų energetikos ir šilumos naudojimo
žemės ūkyje klausimais autorius.

Prof. habil.
dr. Gintautas Pranas
Sabalys

Antanas SMALSTYS (*1889 02 21 Petk¿nų k., Kamajų vls.
†1971 07 22 Utenoje), gydytojas psichiatras. 1919 baigė Novorosijsko
universitetą. 1920–1939 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dirbo psichiatrijos ligoninėse. 1939–1944 Vilniaus psichiatrinės ligoninės direktorius,
1944 nuteistas 20 m. lagerio, kalėjo Vorkutoje. 1954 grįžęs į Lietuvą
dirbo Utenos psichiatrinėje ligoninėje. Vienas pirmųjų Lietuvoje diegė
naujus gydymo būdus.
Jurgis SMALSTYS-SMOLSKIS (žr. p. 1419)
Stasė STASKONIENĖ (KALNIETYTĖ) (*1937 07 15 Želmenÿ
k., Kamajų vls.), pedagogė. Mokėsi Kamajų vidurinėje ir Panevėžio
pedagoginėje mokyklose. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Dirbo
mokytoja Rokiškio ir Trakų rajonuose, 1968–1995 Lietuvos mokytojų
tobulinimosi institute metodininke, kabineto vedėja, dėstytoja. 1982
apgynė pedagogikos teorijos ir istorijos disertaciją. Docentė.
Nijolė STATULEVIČIENĖ (GIKYTĖ) (*1934 m., Kãlvių k.,
Kamajų vls.), biochemikė. 1956 baigė Vilniaus universitetą. Apgynė
kandidatinę disertaciją. Nuo 1961 dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete vyresn. dėstytoja. Docentė. 1995 išėjo į pensiją.
Antanas STRAZDAS (STRAZDELIS) (žr. p. 1415)
Jonas STUKAS (*1924 06 24 Guči¿nų k., Kamajų vls. †1979 11 29
Vilniuje), filologas, vertėjas. 1958 baigė Vilniaus universiteto Istorijosfilologijos fakultetą. Dirbo redaktoriumi Vagos leidykloje. Išvertė į
lietuvių kalbą Dž. Rodario, Ž. Verno, Dž. Lindsėjaus, R. Hagardo,
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V. Kolinso ir kitų rašytojų kūrinių. Paruošė P. Mašioto originalių
raštų ir vertimų seriją Prano Mašioto knygynėlis.
Rimantas ŠEINAUSKAS (*1945 06 20 Duõkiškio mstl., Kamajų vls.), automatikos ir telemechanikos inžinierius. Habilituotas
technikos mokslų daktaras (1983). 1968 baigė Kauno politechnikos
institutą ir iki 1992 dirbo jame. Profesorius (1985). Nuo 1992 KTU
Informacinių technologijų plėtros instituto direktorius. Stažavo Vienos
technikos (1977–1978), Londono City (1993–1995) universitetuose. Žurnalo Informacijos technologijos ir valdymas vyr. redaktorius (nuo 1995).
Mokslinių darbų kryptys: projektavimo automatizavimas, aparatūros ir
programinės įrangos testavimas. Parengė per 100 mokslinių straipsnių.
Knygos: Skaitmeninių skaičiavimo mašinų projektavimo automatizavimas (su
kt., rusų k., 1978), Mobili automatizuotų projektavimo sistemų programinė
įranga (su kt., rusų k., 1989), Skaitmeninių sistemų funkcinis testavimas
(su kt., 2006), Programinės įrangos ir aparatūros testavimo principai (2013).
Valstybinė premija (su L. Abraičiu, 1979). Apdovanotas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2004).
Kazimieras ŠEŠELGIS (*1915 01 09 Že¤mių k., Kamajų vls.
†1998 01 06 Vilniuje, palaidotas Žeimių k. kapinaitėse), architektas.
Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras (1967). Lankė Kamajų
pradžios mokyklą. 1932–1934 mokėsi Kėdainių aukštesniojoje technikos
mokykloje. Ją baigęs, dirbo techniku Lietuvos žemės ūkio ministerijoje ir 1935–1937 studijavo ekonomiką Kauno Vytauto Didžiojo
universitete, 1937 perėjo į Statybos skyrių ir 1943 baigė architektūrą.
Baigiantis karui, pasitraukė į Vakarus, tačiau grįžo į vėl okupuotą
Lietuvą. 1945 pradėjo dirbti Kauno universitete dėstytoju Miestų
planavimo katedroje, 1949 buvo paskirtas šios katedros vedėju vietoj represuoto S. Stulginskio. K. Šešelgis vadovavosi savo pirmtako
nuostata – stabdyti plūstantį iš svetur socialistinės urbanistikos stilių.
1951–1971 dirbo Kauno politechnikos institute, 1971–1992 – Vilniaus
inžineriniame statybos institute. 1951–1980 Gyvenviečių planavimo
ir tvarkymo katedros vedėjas; profesorius (1968). Dėstė Lietuvos ir
pasaulinę urbanistikos istoriją, miestų ir rajonų planavimo pagrindus,
gamtosaugą, vadovavo doktorantams. Parašė keletą vadovėlių. Vadovavo ir 1958 parengė (su architektais S. Lasavicku ir J. Šeiboku) Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projektą, 1961 (kartu su V. Jurkštu
ir S. Čerškute) Kauno senamiesčio rekonstrukcijos projektą. Sukūrė
Lietuvos vieningos apgyvendinimo sistemos modelį, pagrindė šios
sistemos sudarymo teorinius ir praktinius principus; pagal juos 1967
sukūrė (su kitais) Lietuvos rajoninio planavimo schemą (Valstybinė
premija 1967). Parengė Kauno Vienybės aikštės planavimo projektą
(su architektu B. Zabulioniu ir kt., 1968, Valstybinė premija 1976),
Panevėžio (1951), N. Akmenės (1953), Kėdainių (su V. Miliūkščiu,
1962), bendruosius planus. Pagal K. Šešelgio projektus pastatyta:
Liaudies ūkio laimėjimų parodos Lietuvos paviljonas Maskvoje (su

Prof. habil. dr.
Rimantas Šeinauskas

Prof. habil. dr.
Kazimieras Šešelgis
jaunystėje
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architektais J. Kumpiu, A. Lukošaičiu, 1953), Melioratorių poilsio
namai Palangoje (1955). Parašė knygas: Kolūkių gyvenviečių planavimas
(su kitais, 1951), Rajoninio planavimo ir urbanistikos pagrindai (1975),
Aplinkos apsauga (1991), Miestų raida: sąlygos ir rezultatai (1996),
Lietuvos urbanistikos istorijos bruožai (1996), Gyvenimas. Mokslo darbai
(2000). Parengė albumus: Lietuvių liaudies menas. Architektūra (su kt.,
2 d. 1957–1965), Mažoji architektūra (su kt., 2 d. 1970–1990), Lietuvių
liaudies architektūra (su kt., 2 d. 1965–1968), Lietuvių liaudies architektūros paminklai (su kt., 2 t. 1974–1980, 3 t. 1988–1998). Paskelbė apie
200 straipsnių apie rajonų planavimą, urbanistiką, liaudies architektūrą.
Lietuvos nusipelnęs inžinierius (1965), Lietuvos nusipelnęs mokslo
veikėjas (1975), Lietuvos liaudies architektas (1982). Apdovanotas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1995).
Antanas ŠLAMAS (*1904 Duõkiškio mstl., Kamajų vls. †),
agronomas. Baigė Rokiškio gimnaziją ir Dotnuvos žemės ūkio akademiją. 1928–1944 dirbo Joniškėlio bandymų stoties direktoriumi,
1945–1951 – Elmininkų bandymų stoties direktorius. Tyrė pašarinių
runkelių atskirų veislių tinkamumą Lietuvos klimatui ir dirvožemiams.
Juozas TUNAITIS (žr. p. 1461)
Aloyzas URBONAS (*1935 05 21 Radžioniÿ vnk., Kamajų
vls. †2013 01 05 Raudondvaryje, palaidotas Kamajuose), žurnalistas.
1953 baigė Kamajų vidurinę mokyklą, 1958 – žurnalistiką Vilniaus
universitete. 1957 laikraščio Sovetskaja Litva, 1962–1968 Radijo ir televizijos komiteto korespondentas. 1976–1980 laikraščio Komjaunimo
tiesa, 1989–1992 žurnalo Pasaulis, 1993–1994 savaitraščio Vilniaus tribūna skyriaus vedėjas. 1969–1976 dirbo Vidaus reikalų ministerijoje.
Išleido per 20 knygų. Nepriklausomybės metais parengtos: Kaunas
yra Kaunas! (1994), Pasmerktųjų džiaugsmas (apsakymai, 1996), Po
saule (1997), Pilkų arimų šviesa (1999), Sutikti agronomų žemėje (2001),
Olimpiniai žingsniai (2001), Esu Esperanto eilinis (2003), Gabrielės keliais
(2003), Ąžuolas lieka gyventi (2007), Mokytoja, išsprendusi meilės lygtį
(2007), Tai mano Lietuva... (2007), Svajonių kryžkelėje (2010).
Vanda URBONIENĖ (*1929 10 30 Mieli¿nų k., Kamajų vls.),
bibliotekininkė. 1950–1959 Rokiškio r. bibliotekoje ėjo įvairias pareigas.
1959 baigė Vilniaus universitete bibliotekininkystę. 1959–1966 Knygų
rūmų vyr. bibliografė, 1966–1974 Respublikinės bibliotekos metodinio
sektoriaus vedėja, 1974–1975 vyr. bibliografė, 1975–1991 Vilniaus
kultūros mokyklos dėstytoja. Paskelbė per 10 mokslinių straipsnių.
Juozas VĖBRA (*1901 04 20 Gintýnių vnk., Kamajų vls.
†1994 02 09 Durhame, JAV), chemikas. Daktaras (1930). Pulkininkas
(1934). Dalyvavo nepriklausomybės kovose su Sovietų Rusijos, Lenkijos kariuomene. 1921–1923 mokėsi Fontainebleau aukštojoje artilerijos
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karo mokykloje. 1923 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1928
Tulūzos universitetą. 1930–1932 dirbo Krašto apsaugos ministerijoje,
1938–1940 Ginklavimo valdyboje, nuo 1938 Tyrimų laboratorijos vedėjas. 1940–1943 Vytauto Didžiojo universiteto Organinės technologijos
katedros vedėjas. Dalyvavo Birželio sukilime (vienas organizatorių
ir vadovų), rengiant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą.
Nacių Vokietijos okupacijos metais įsitraukė į antinacinę rezistenciją.
1944 gestapo suimtas, kalintas. 1946–1949 gyveno Paryžiuje, nuo
1949 – JAV. Dirbo įvairiose bendrovėse sprogstamųjų medžiagų tyrėju. Paskelbė 18 mokslinių straipsnių, padarė 13 išradimų. Parengė
knygas: Chemijos pagrindai: įvadas į neorganinės chemijos pradžią (1932),
Bendroji chemija (1934), Polichloro dimetilsulfidai ir jų homologai (1937),
Organinė technologija (1940–1943), Natūralūs ir sintetiniai tanidai (1944).
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino (1932), Vytauto Didžiojo (1938)
ir Vyčio kryžiaus (2001, po mirties) 3 laipsnio ordinai.

Lietuvos valsčiai

Vytautas Vilys

Petras VEBRA (*1908 05 17 Radžioniÿ vnk., Kamajų vls.
†2001 10 19 Čikagoje, JAV), medžio drožėjas, skulptorius. 1929 baigė
Panevėžio mokytojų seminariją, 4 metus studijavo medžio drožybą
Čekoslovakijoje. Dirbo mokytoju, direktoriavo Marijampolės, Ukmergės, Kauno amatų mokyklose. 1937 jo išdrožtas Rūpintojėlis Paryžiaus
parodoje laimėjo sidabro medalį. 1944 emigravo į Vokietiją, vėliau – į
JAV. Čia vertėsi medžio drožyba: drožė herbus, lėkštes, kūrė bažnyčioms altorius, pastatė kryžių lietuvių sodybose ir kapinėse.
Vincas VEBRAS (*1893 01 22 Radžionių vk., Kamajų vls.
†1958 09 21 Čikagoje, JAV), laikraštininkas, spaustuvininkas. 1909
pradėjo bendradarbiauti Lietuvos ūkininke. Jo spaustuvėje Kaune buvo
spausdinami laikraščiai, knygos. 1933–1935 leido dienraščius Naujos
žinios, Rytmetinės naujos žinios, 1936 redagavo savaitraštį Šventadienis.
1949 12 atvyko į JAV. Įsigijęs linotipą vertėsi raidžių rinkėjo amatu.
Vytautas VILYS (*1951 01 01 Kãlvių k., Kamajų vls.), inžinierius elektrikas, politikas, visuomenės veikėjas. Nuo 1957 mokėsi
Krýlių aštuonmetėje mokykloje. 1968 baigė Kamajų vidurinę mokyklą, 1973 – Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą.
1973–1975 tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1975–1977 Panevėžio
gamyklos Ekranas meistras, 1977–1984 Kamajų kolūkio vyr. energetikas, 1984–1991 kolūkio pirmininkas, 1991–2000 Kamajų žemės
ūkio bendrovės direktorius, 2000–2013 Kamajų seniūnas, 2013–2015
Rokiškio rajono savivaldybės meras. 1990–1995 Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 1997 LSDP Rokiškio r. skyriaus narys,
pirmininko pavaduotojas. Ilgametis (nuo 1990 iki 2011) Rokiškio r.
savivaldybės tarybos narys.
Kęstutis Juozas ZABORSKAS (*1946 01 25 Taraµdžių k., Kamajų vls.), inžinierius ekonomistas. Mokėsi Pùnkiškių pradinėje ir
Krýlių septynmetėje mokyklose. 1964 baigė Ukmergės mechanizacijos
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technikumą, 1973 – Kauno politechnikos institutą. 1967–1978 dirbo
įvairiose įmonėse Jonavoje, Kaune, Kazlų Rūdoje. 1978–1989 Statistikos
valdybos Respublikinio skaičiavimo centro direktoriaus pavaduotojas
statistikai. 1985 apgynė socialinių mokslų disertaciją. 1989–1990 Pieno centro pirmininko pavaduotojas, 1990–1991 Lietuvos ekonomikos
instituto direktorius, 1991–1993 Verslo ir kultūros plėtojimo centro
direktorius. Keletą metų vadovavo Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybai. Nuo 2006 – Lietuvos verslo paramos
agentūros direktoriaus pavaduotojas. 58 publikacijų autorius (su kt.).
1992 Londone anglų k. išleido knygą Baltijos šalių ekonominė apžvalga.

Prof. habil. dr. Algis
Žvirblis

Bernardas ZAKSAS (SACHS) (*1905 03 18 Kamajų mstl. †),
žurnalistas, rašytojas. 1914 išvyko į Pietų Afriką. Studijavo Anglijoje
ir kitur. 1928–1945 mokytojas, nuo 1941 South African Jewish Times
redkolegijos narys. Nuo 1954 leido South African Jewish Frontier.
Knyga Multitude of Dreams (1949).
Jokūbas ZOVĖ (*1948 01 03 Kamajų mst.), dailininkas grafikas. 1954–1962 mokėsi Kamajų pradinėje ir vidurinėje mokyklose.
1962–1967 studijavo Telšių taikomosios dailės technikume ir įgijo
juvelyro specialybę. 1975 baigė Vilniaus valstybinio dailės instituto
Grafikos fakultetą. Dirbo Minties, Vyturio, Katalikų pasaulio leidyklų
meniniu redaktoriumi. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
vyresnysis dailininkas. Kūrybinio darbo kryptys: knygų apipavidalinimas, plakatai, pašto ženklai (sukurta apie 30 autorinių pašto ženklų),
firmų logotipai. Kamajų miestelio herbo ir vėliavos autorius. Yra
surengęs personalinių parodų.
Jonas ŽUKIS (žr. p. 1066)
Algis ŽVIRBLIS (*1941 02 12 Grevíškių k., Kamajų vls.),
inžinierius ekonomistas. Technologijos mokslų habilituotas daktaras
(1990). Mokėsi Salÿ pradžios mokykloje, 1958 baigė Kamajų vidurinę mokyklą, 1963 – Kauno politechnikos institutą. Nuo 1963 dirbo
Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, vėliau – susivienijime Sigma,
MGS Lietuvos staklių projektai, 1990–1992 Finansų ministerijos Finansų
institute. 1984–1990 dėstė Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute, 1992–2006 Vilniaus Gedimino technikos universitete, 2006–2012
M. Romerio universitete, nuo 2011 dėsto Lietuvos edukologijos
universitete. Profesorius (1993). Mokslo darbų svarbiausios kryptys:
ekonomikos ir verslo procesų modeliavimas, valdymo efektyvumo
teorija, daugiakriteris socialinių ekonominių procesų vertinimas, rinkodaros efektyvumo analizė. Svarbiausi veikalai: Mokesčių žinynas
(1998), Modernusis marketingas: principai ir metodai (2000), Rinkovados
analizės principai ir metodologija (2005), Finansų sistemos daugiakriteris
vertinimas ir stabilumo analizė (su kt., anglų k., 2013), Daugiakriteris
verslo procesų vertinimas ir valdymo optimizavimas (su kt., 2013). Valstybinė premija (1986).
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Apie autorius
Gailė Ambrazienė – muziejininkė.
Steponas Bagdonas – gydytojas neurologas.
Aloyzas Bagdonavičius – agronomas, kraštotyrininkas.
Linas Balčiūnas – mokytojas lituanistas.
Algirdas Baliulis – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Rita Balkutė – etnologė.
Audronė Baltuškaitė – žurnalistė, Sąjūdžio aktyvistė.
Janina Baraišienė – buhalterė.
Jonas Bendorius – inžinierius, kraštotyrininkas.
Stanislovas Buchaveckas – istorikas, kraštotyrininkas.
Algimantas Bučius – architektas, kraštotyrininkas.
Emilija Cinauskienė – mokytoja.
Auksuolė Čepaitienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Ričardas Čepas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Elvyra Čepelienė – ūkininkė.
Elena Čypienė – ūkininkė.
Vilma Čiplytė – etnologė.
Marija Čirūnienė – ūkininkė.
Giedrė Dagienė – kultūros darbuotoja.
Alvina Dagytė – buhalterė.
Liuda Dagytė – žurnalistė.
Bronius Deksnys – filosofas, istorikas.
Jonas Džiugelis – inžinierius.
Albinas Eigminas – ekonomistas, kraštotyrininkas.
Šaptai Elijasonas – verslininkas.
Rita Garškaitė – filosofė, kraštotyrininkė.
Sigita Gasiūnienė – kultūros darbuotoja.
Stanislovas Gavėnas – zootechnikas, kraštotyrininkas.
Alena Grigaliūnienė – zootechnikė, kraštotyrininkė.
Stasė Gruoblienė – kultūros darbuotoja.
Vytautas Ikamas – sportininkas, mokytojas, kraštotyrininkas.

„Kamajų“ monografijos straipsnius parašė
106 autoriai.
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Algimantas Valentinas Indriūnas – inžinierius, žurnalistas,
politikas.
Zosė Ivanauskienė – mokytoja.
Irena Janukėnienė – mokytoja.
Ona Juzelskienė – ūkininkė.
Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė – kalbininkė, mokslo darbuotoja,
humanitarinių mokslų daktarė.
Berl Kagan – žydų istorikas.
Margarita Kairytė – istorikė.
Rasa Kalnietienė – bibliotekininkė
Romas Kaunietis – Lietuvos partizanų istorijos tyrinėtojas, rašytojas.
Jonas Kirlys – darbininkas, literatas, kraštotyrininkas.
Libertas Klimka – mokslo istorikas, etnologas, fizinių mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės J. Basanavičiaus ir Lietuvos kultūros
fondo S. Šalkauskio premijų laureatas.
Vincas Kriaučiūnas – zootechnikas, kraštotyrininkas, literatas.
Povilas Krikščiūnas – lituanistas, folkloristas.
Ona Kriukelienė – bibliotekininkė.
Rimvydas Kunskas – geografas, fizinių mokslų daktaras, kraštotyrininkas, Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.
Nijolė Kuprienė – veterinarė, kraštotyrininkė.
Antanas Lašas – melioratorius, kraštotyrininkas.
Zita Levaškevičienė – kultūros darbuotoja.
Inga Levickaitė-Vaškevičienė – etnologė, muziejininkė.
Ona Mackevičienė – istorikė, muziejininkė.
Nijolė Marcinkevičienė – etnologė.
Jolanta Matkevičienė – žurnalistė.
Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, Valstybinės
J. Basanavičiaus premijos laureatas.
Ona Maksimaitienė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
Jonas Mardosa – etnologas, humanitarinių mokslų daktaras.
Balys Markelis – ūkininkas.
Nijolė Markevičienė – mokytoja lituanistė.
Jolanta Matkevičienė – žurnalistė.
Povilas Mateikis – Lietuvos partizanas.
1513

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

Vytautas Matiukas – mokytojas lituanistas.
Gražina Matukienė – bibliotekininkė.
Danutė Merkienė – agronomė.
Rita Michailovskienė – bibliotekininkė.
Marijona Mieliauskienė – muziejininkė.
Genė Mikėnaitė – bibliotekininkė.
Kazys Misius – inžinierius, istorikas, valstybinių archyvų žinovas.
Algimantas Miškinis – architektas, humanitarinių mokslų
habilituotas daktaras.
Alvyra Olubienė – tapybos restauratorė, dailininkė tekstilininkė.
Živilė Paipulaitė – muziejininkė, etnologė.
Daiva Patalauskaitė – botanikė, biomedicinos mokslų daktarė.
Aloyzas Petrašiūnas – istorikas, fotografas, kraštotyrininkas.
Bronius Riauba – matematikas, matematikos istorikas, fizinių
mokslų daktaras.
Antanas Rupeika – architektūros istorikas.
Marija Rupeikienė – architektūros istorikė, humanitarinių mokslų
daktarė.
Alė Rūta – rašytoja.
Andra Simniškytė – archeologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Aurika Sirvidienė – etnologė.
Vytautas Skebas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Auksutė Skokauskienė – pedagogė, politikė.
Esmiralda Smalstienė – kultūros darbuotoja.
Danutė Spulienė – agronomė.
Gintarė Stankutė – etnologė.
Janina Stuokaitė – istorikė, muziejininkė.
Dalia Sviderskienė – kalbininkė, mokslo darbuotoja.
Jonas Šedys – agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų
daktaras, kraštotyrininkas.
Kazimieras Šešelgis – architektas, humanitarinių mokslų
habilituotas daktaras, profesorius.
Kazimieras Šešelgis – dailininkas, verslininkas.
Irena Šutinienė – sociologė.
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Vladas Terleckas – ekonomistas, politikas, publicistas, socialinių
mokslų daktaras.
Skaidrė Urbonienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Ona Varškevičienė – ūkininkė.
Alfonsas Vasiliauskas – mokytojas.
Danutė Vigėlienė – bibliotekininkė.
Rima Vigėlienė – mokytoja.
Algimantas Vilys – fizikas, kraštotyrininkas.
Rolandas Vilys – pedagogas, muzikantas.
Vytautas Vilys – inžinierius, politikas.
Lina Zolubienė – mokytoja, Verksnionių bendruomenės
organizatorė.
Jokūbas Zovė – dailininkas.
Genovaitė Žemaitienė – mokytoja.
Kazimieras Žliubas – ūkininkas.
Genovaitė Žukauskienė – inžinierė, muziejininkė, istorikė.
Regina Žukienė – farmacininkė.
Gražina Žumbakienė – etnologė, muziejininkė.
Zenonas Žumbakys – inžinierius, kraštotyrininkas.
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English summaries of the papers approved
by the “Lietuvos valsčiai” Monograph Series
Lithuanian Local Researches Commission
for Scientific Works
Kamajai area valley-shaped landscape:
its setup and development
Rimvydas Kunskas

The geological setup of the area tells us about a great multiformity, a variety of deposits and geosystems. The tectonic structure witnesses joined local,
regional and interregional zones of tectonic faults. The role of dissected crystalline
basement in the area of the West Aukštaičiai Plateau is prevailing. Periods of
tectonic and seismic events left an expressive combination of granitic rock and
slitty ferriferous minerals indicating direction of tectonic faults. Later the development of the Palaeozoic, Mesozoic and Cenozoic archaic landscape confirmed the
fatality of the tectonic dissection.
A geological key of this area is hidden in the negative forms of the topography and palaeoincisions. This is a multiform polygenetic geological body.
The dissection of the ice margin depended on former topography inherited.
Hypothetically, there had been an ice-shed of the last glaciation over the Kamajai
area. Its accumulative forms are peculiar and more differentiated than the frontal
ice formations and bottom till.
An exceptional character of geomorphology in Kamajai and adjacent geosystems is caused by a steep and step-like western slope of the Aukštaičiai Upland. One more characteristic feature is meridional extension of the Nemunėlis
ice-tongue and glaciolimnic plain left by it. The meltwater from the ice-shield
flowed southwards.
A great role in the set of landscapes had been played by subglacial channels, which started to be formed at the end of the Neogene. The old valleys,
including interment ones, and interment subglacial channels, as well as remained
whole subglacial channels are of three directions. They are partly related to diagonal and meridional tectonic faults. The long negative forms of west-extension
and SE-NW direction are most numerous and typical of the entire slope of the
Aukštaičiai Upland. While east of Panemunėlis, the east-extension and SW-NE
extension diagonal subglacial channels are more frequent. The meridional subglacial channels are rarer but very distinctly expressed in the present-day lake area
(lakes of Sartai, Jūžintai and Gačionys).
During the last Holocene postglacial period, majority of sunglacial channels
experienced at least three transformations: old valley–sublacial channel lake–bog.
Organogenic deposits of lacustrine bogs represent a valuable archive of archaic
landscape. The traces of farming by the Sėliai tribes are hidden here.
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The economic development of the historical landscape experienced at least
seven periods contrasting from the socio-cultural viewpoint: 1 – ancient settlements, fortified homesteads (Laukupėnai), 2 – tribe migration, river and lake
navigation, conflicts with autochtons, 3 – late spreading of single-homesteads in
the woody area, 4 – intensifying feudal farming, 5 – independent peasants du
ring the overpast century, 6 – Soviet hidden feudal and industrial farming forms,
7 – a conglomerate of small and large farming units of the new republic.

The vegetation in Kamajai area
Daiva Patalauskaitė
Institute of Botany, Nature Research Centre

Natural plant communities in the intensely cultivated landscape remained
only as small islands. The goal of the present work is to find the survived natural
plant communities and explore their value.
The area has been studied in summer of 2005 by route method. Land use
maps of the Rokiškis District (M 1: 10 000), forest schemes of the Kamajai Fo
rest Enterprise (forest management in 1984) (M 1: 20000), as well as the map
of Kamajai Valsčius (M 1: 50 000) compiled by Lidija Kavaliauskienė working
at the Cartography Centre, Faculty of Nature Sciences of the Vilnius University
have been used.
The communities detected are described applying the vegetation research
and classification principles of French-Swiss school. The value of communities is
determined visually and by making phytocenological descriptions and analysing
them later. During the analysis, the value of communities is determined assessing their saturation with characteristic species, types of vegetation composition,
natural character of vertical and horizontal structure and changes in the structure
related to human activities.
There are few natural communities of plants in the landscape of the former Kamajai Valsčius area. The largest river in the area studied is Šetekšna that,
including its tributaries, is almost everywhere straightened and running in deep
ditches. The valley of Šetekšna is bogged in some places, and willow bushes
(mainly grey willow) grow along the wetlands and rivulet ditches with rare crack
willows, silver birches or grey alder groups. Along the drained Šetekšna, as in
all the area of the former rural district, agricultural landscapes prevail, with its
ridges arable and lower land occupied by cultured meadows and pastures. The
cultured pastures on the higher places extend as far as the Šetekšna River. The
remains of natural meadow communities along the Šetekšna River is observed
only in the northern part of the area studied, where the river valley had not been
reclaimed (the Šetekšna River is the boundary of the district). In this length, the
valley is very bogged and overgrown with bushes. Since very few natural plant
communities remained in the agrarised landscape, therefore each single natural
plant community at a local level is important as an example of concentrated
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biodiversity. If the bushes were removed and valley meadows were mowed in
this place, former natural plant communities attributed to the valuable meadow
habitats of European significance could be restored.
There are seven lakes in the area of Kamajai, but larger areas with the
communities of the European significance are observed at Lake Petriošiškis and
the bog adjacent to the western and south-western side of the lake. It is declared
the telmological reserve. There are natural meadow communities attributed to the
habitats of European significance: transition mires and quaking bogs (7140), bog
woodland (91D0) and Fennoscandian deciduous swamp woods (9080).
The eastern part of the area is notable for larger or smaller forests remained.
They are mainly young after recent felling, while their wetter plots are drained,
and their value as natural communities is low. There are several plots of mature
coniferous forests attributed to the habitats of the European significance, i.e.,
western taiga (9010) and Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies (9050).

The features of architecture in the area of Kamajai
Marija Rupeikienė

The sites studied in the area of the former Kamajai Valsčius are as follows:
Kamajai with adjacent Kariūnai and Žeimiai, Duokiškis, Greviškiai, Petrošiškis and
Salos. The pivot in a plan of Kamajai is a wide central Antanas Strazdas square
with four main streets of this town meeting in it. The main values of cultural
heritage are these: a Catholic church with parsonage homestead buildings and
old stone masonry houses at the square. The exterior of the Kamajai Church is
of modest Neo-Gothic forms, while its interior is splendid with original décor
elements. The parsonage also has original décor elements, and the almshouse is
of typical volume and plan and traditional architecture. One can see interesting
wooden houses of traditional architecture notable for original details in the town.
South of it, there is the settlement of Kariūnai, while the Kamajai manor homestead is slightly away at the Svėdasai-Duokiškis crossing of roads. There are six
buildings there: an estate, icehouse, a cow-house, a barn, a farm building and
the remains of a water tower.
The architecture of all three sacral buildings in Duokiškis is simple and of
traditional forms. But the church is of original plan and interior space. The belfry
is of traditional architecture matching the forms of the church. The architecture
of the storehouse (chapel) resembles that of the church and the belfry.
Between Kamajai and Petrošiškis, there is a village of Žeimiai, where Kazys
Šešelgis (1915–1998) is born.
The closed representative area of the Petrošiškis Estate has two living houses,
a barn and a cellar. There are three outhouses between the fence and the road.
The estate is renovated following the proportions, size and forms of openings
of the former building. Only a cow-house remained from the Greviškiai manor
homestead.
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Now the Salos manor ensemble consists of 11 buildings: the estate, a ste
ward house, a bath–laundry, a barn–icehouse, a forge, two farmhand buildings,
a cow-house, a cellar–storehouse, a church, a chapel and a park. The estate is
notable for a classicistic main facade and wings of historicism period, variety of
forms and details; in its interior, painting fragments of the classicism epoch and
the historicism period intertwined with forms and details characteristic of the
Neo-Gothic. The larger farm and cow-houses are of original architecture, where
traditional architecture features intertwine with classicism elements in the exterior.
The cow-house is notable for its monumental volume and original architecture.
The Salos Church is a building of the historicism period with Neo-Gothic forms
prevailing in it. However there are also order elements in the facade and interior.
The chapel is of laconic ethnical architecture forms.
The Park is situated in the eastern part of the peninsula along the southern
lake shores and extends eastwards from he estate in about 7 hectare area.

Easter palms in Kamajai in the 20th c. and
the beginning of the 21st century
Jonas Mardosa
Lithuanian University of Educational Studies

The paper deals with the tree branches used in Kamajai area and sanctified on the Palm Sunday. Based on the ethnographic field studies, archive and
written material, as well as investigations of ethnologists, an attempt is made
to reveal the composition of the palm branches and peculiarities of their use
in everyday life of the people in the second half of the 20th century and the
beginning of the 21st century. The investigation enabled to find that the willow
and juniper branches fit into the content of the palms characteristic of the entire
East Lithuanian region. Similar situation is also with actions performed using the
palms, but magic formula of whipping contain local motives observed in North
Aukštaitija, i.e., the theme of herdsmen and grazing in general is emphasised.
One can see in the area of Kamajai a belief common in all Lithuania that the
palm protects homestead and its buildings for both long and situational periods.
The protection is ensured by keeping palms in the buildings and fumigating the
farming stock on the Palm Sunday or in case of danger caused by approaching
storm. Keeping palms in the buildings and fumigating against the storm is based
on magic believes. At the same time, real goals and types of use of the palms
for protection of buildings are, first of all, directed towards the God power in
general. Sometimes applied fumigating of people and livestock performs the
same functions. Therefore the Christian meaning of the palms intertwines with
the magic intentions, and this combination is a basic form of expression of folk
devotion in the sphere studied; it should be noted that this form is changing
as well. Modern treatment of palms is close to the Christian conception, because the palms brought home are considered a symbol of festivity. On the other
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hand, via this custom, the palms indirectly do not lose connection with the folk
tradition, because the argumentation of their holding in the buildings remains as
an importance of keeping sanctified thing in a particular space. This approach
coincides with the modern Christian evaluation of the palms, when their holding
is linked with the idea of a symbol of belief.

The hydronyms of Kamajai Valsčius
Dalia Sviderskienė
Institute of the Lithuanian Language

The present paper deals with hydronyms registered from a living language
in the Žemės Vardai questionnaires during the interwar period in Kamajai Valsčius,
Rokiškis County. The goal of the paper is to analyse and describe the hydronyms
of this rural area from the viewpoint of word formation and origin, as well as
to adjust the available hydronymy data after real use of water body names in
live language in the then-Kamajai Valsčius is explored.
The paper analyses 104 names used in the Kamajai Valsčius, Rokiškis
County, for water bodies: 30 lakes, 70 rivers and rivulets and 4 ditches. Representatives of the oldest layer of the place names have been investigated from the
main viewpoints of the analysis of proper nouns: formation and origin. They are
found to be most often formed as compound names (c. 33%), and less than a
third (c. 29%) of the hydronyms studied are formed without the word formation
means. Even less productive (c. 19%) are composite water body names. About
one of ten hydronyms are derivatives of suffix (c. 10%) and ending (c. 9%) types,
and there is one case of prefix type.
According to the origin, a bit more than two thirds of hydronyms studied
are composed of common words (c. 70%). The rest hydronyms (c. 28%) originate
from proper nouns: personal names (c. 9%) and other toponyms (c. 19%). Two
river names are registered as potentially related to both appelative and/or onimic
origin equally.
Moreover, the main part (93 of 104) of the hydronyms in the Kamajai area
has been found to be attributed to the late layer of Lithuanian hydronyms, i.e.
to explain their origin, it was enough to use Lithuanian words.
Beside the above-mentioned Lithuanian layer of origin, the general Baltic
layer is distinguished in the hydronyms of the northeast area. The origin of representatives of this layer can be explained not only by the data of the Lithuanian,
but also of other Baltic languages (Latvian. Prussian and Selonian). So the river
names Čerčiupýs, Serčiupýs, Vazaja and most probably Šetekšna should be attributed to the Selonian hydronyms. Ano
ther group of the general Baltic hydronyms
comprise the river names A¹tupis, Antupýs, Maleiša, lake names Luolýs, Vluolýs,
and, apparently, river names Žvýgupis, Žvygupýs.
The present paper pays attention to 29 (c. 28%) hydronyms put down in
the area of Kamajai from the living language (1 lake name, 24 river names and
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4 names of ditches), which had not been published, not included into official
registers and not investigated yet: Ajerų upeliukas upl., Bìdugnis ež., Jononíškio
upìlis ‖ Senkelė upl., Kîelos upìlis upl., Kojavietė upl., Kunigo línija grv., Lóbas ‖
Šve¹to Jõno upìlis upl., Luõlio ravas grv., Mélnyčios upìlis upl., Pagirės upìlis upl.,
Pamendrinis upl., Pražuvýs up., Prõčkio upìlis upl., Sidabrínis upìlis upl., Skardìlis
grv., upl., Ska»džius upl., Skynimėlio ravas grv., Srauja upl., Šeškupis up., Trumponių
upìlė up., Upìlė 2 upl., Upìliai 2 upl., Upìlis upl., and Viksvýnė upl . The formation type
and origin source has been determined for each one in the present paper. Some
of these names are added to the hydronym origin clusters already known. These
are the river names Kojavietė, Sidabrínis upìlis, Ska»džius, Šeškupis, Upìlė (2 upl.)
and Upìlis.
The data taken from the Žemės Vardai questionnaires filled in the Kamajai Valsčius show that Sidabrínis upìlis (Silver Brook) is a tributary of Líminas,
Ska»džius falls into Lėškupys, and Upìlis into Dvíragis. Moreover, the investigation
done enabled to find 4 new relationship versions for already known hydronyms,
i.e., Bìdugnis (‖ Bedugnýs of.), Pražuvýs (‖ Prašuvýs of.) up., Šeškupis (‖Šeškupýs of.)
and Trumponių upìlė (‖ Uosija of.) up.
The paper ends with comments about those persons who provided and
put down the place names.
It should be noted that the remained questionnaires filed before the WWII
and their authentic data represent an important piece of heritage of that interwar period.
Investigations of such type on place names are thought to encourage further
studies in the fields of regional toponymics, name formation and origin, as well
as are useful in compiling a synthetic work of Lithuanian toponymics: Lietuvos
vietovardžių žodynas (Dictionary of Lithuanian Place Names).
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Santrumpos ir sutrumpinimai
AA – Anoniminiai alkoholikai (organizacija)
AB – akcinė bendrovė
AG – arklio galia
AKCA – Aukštakalnių kultūros centro archyvas
ATL – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (knyga)
BBC – British Broadcasting Corporation (Britų
transliavimo korporacija)
BK – baudžiamasis kodeksas
BK1, BK2 – B. Karvelio sukurtų sklandytuvų
modeliai
BPDG – būk pasiruošęs darbui ir gynybai
(sporto normatyvai)
BS – Bendrasis skyrius
CK – centro komitetas
DKC – Duokiškio kultūros centras
DKCA – Duokiškio kultūros centro archyvas
ECDL – Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas
ELTA – Lietuvos telegramų agentūra
EPKTB – Eksperimentinio projektavimo konstravimo
techninis biuras
ES – Europos Sąjunga
GPU – Valstybės politinė valdyba (SSRS)
HAJ – Harmoningos asmenybės institutas
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
JŠA – Janavičių šeimos albumas
JŪR – jaunųjų ūkininkų ratelis
KAA – Kauno apskrities archyvas
KAM – Krašto apsaugos ministerija
KC – kultūros centras
K. g. – Kauno gubernija
KGB – SSRS valstybės saugumo komitetas
KKCA – Kamajų arba Kalvių kultūros centro
archyvas
KPC – Kultūros paveldo centras
KP – Komunistų partija
KP CK – Komunistų partijos centro komitetas
KPI – Kauno politechnikos institutas
KSGA – Kamajų Antano Strazdo gimnazijos
archyvas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KTU ASI – Kauno technologijos universiteto
Architektūros ir statybos institutas
KU – Klaipėdos universitetas
L. – literatūra
LAA – Lietuvos TSR archeologijos atlasas
LAF – Lietuvių aktyvistų frontas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
LDP – Lietuvos demokratų partija
LF – Lietuvių frontas
LGGRTC – Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras
LHEŽ – Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos
sistemos (suvestinis katalogas)
LIES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos
skyriaus archyvas

LII EF – Lietuvos istorijos instituto etnografijos
fondas
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas
L.J.S. – Lietuvos jaunimo sąjunga
LKBK – Lietuvos katalikų bažnyčios kronika
LKP(b) – Lietuvos komunistų partija (bolševikų)
LKP CK – Lietuvos komunistų partijos centro
komitetas
LKT – Liaudies komisarų taryba
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas
LLD – Lietuvių liaudies dainynas
LLDK – Lietuvių liaudies dainų katalogas
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
LLV – Lietuvos laikinoji vyriausybė; Lenkijos –
Lietuvos Valstybė
LMA – Lietuvos Mokslų Akademija
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LNK – Laisvas ir nepriklausomas kanalas
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LNM Eneg – Lietuvos nacionalinio muziejaus
negatyvų inventorinė knyga
LNMMB RKR – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
LPS – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
LPTK – Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas
LR – Lietuvos Respublika
LS(T)SR – Lietuvos Sovietų (Tarybų) Socialistinė
Respublika
Lt – litas
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTRF – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka
LVAOBT – Lietuvos valstybinis akademinis operos
ir baleto teatras
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LVR – Lietuvos vietinė rinktinė
LŽŪA – Lietuvos žemės ūkio akademija
LŽŪU – Lietuvos žemės ūkio universitetas
MA – Mokslų Akademija
MADA – Lietuvos Mokslų Akademijos darbai,
serija A
MAB – Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių
biblioteka
MAB RS – Lietuvos Mokslų Akademijos
Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
MGB – SSRS valstybės saugumo ministerija
MN – absoliutus aukštis nuo jūros lygio
MSEM – memorialinės sodybos etnografijos muziejus
MT – Ministrų Taryba
MTI – mokslinių tyrimų institutas
MTS – mašinų ir traktorių stotis
MVD – SSRS vidaus reikalų ministerija
NKVD – SSRS vidaus reikalų liaudies komisariatas
P – pietūs
PDG – pasiruošęs darbui ir gynybai (sporto
normatyvai)
PR – pietryčiai
PS – politinis skyrius
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PV – pietvakariai
R – rytai
RBAR – Ritos Balkutės asmeninis archyvas
RKB – Romos katalikų bažnyčia
RKM – Rokiškio krašto muziejus
RSFSR – Rusijos Sovietų Federacinė Socialistinė
Respublika
SA – Senieji aktai
SBA – Salų bibliotekos archyvas
SKCA – Salų kultūros centro archyvas
SKD – smulkaus kredito draugija
SSKP – Sovietų Sąjungos komunistų partija
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
Š – šiaurė
Š. – šaltinis (informacijos)
ŠLK – Švietimo liaudies komisariatas
ŠR – šiaurės rytai
ŠV – šiaurės vakarai
TSKP CK – Tarybų Sąjungos komunistų partijos
centro komitetas
TV – televizija
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
UDK – universalioji dešimtainė klasifikacija

V – vakarai
VAK – Valstybės archeologijos komisija
VBA – Verksnionių bibliotekos archyvas
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus
VDR – Vokietijos Demokratinė Respublika
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VIPT – viešasis interneto prieigos taškas
VKP(b) – Visasąjunginė komunistų partija
(bolševikų)
VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
VR – vietinė rinktinė
VU – Vilniaus universitetas
VUBR(S) – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
VVDI – Vilniaus valstybinis dailės institutas
VŽF – Valstybinis žemės fondas
ŽŪB – žemės ūkio bendrovė; žemės ūkio bankas
ŽŪK – žemės ūkio komisija
ŽŪKD – žemės ūkio kredito draugija
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
ŽŽŪM – žemesnioji žemės ūkio mokykla

a – aras
a. – amžius; aikštė
adm. – administracija, administracinis
agr. – agronomas
akad. – akademija
akad. val. – akademinė valanda
akc. – akcinė
al. – alėja
ap. – aprašas
apyl. – apylinkė
apyg. – apygarda
apskr. – apskritis
archit. – architektas (ė)
ats. – atsakingasis
aukšt. – aukštuma
aut. – autorius
b. – byla
bal. – balandis (mėnuo)
bibliogr. – bibliografija
birž. – birželis (mėnuo)
b-ka – biblioteka
brėž. – brėžinys
brus. – baltarusių (kalba)
buv. – buvęs
b-vė – bendrovė
b. ž. – bendrinis žodis
bžn. – bažnyčia, bažnytinis
bžnk. – bažnytkaimis
cm – centimetras
cnt – centneris
d. – diena; dalis; duktė
dab. – dabartinis
dail. – dailininkas
dėst. – dėstytojas
dgs. – daugiskaita
d-ja – draugija

doc. – docentas
dok. – dokumentas
dr. – daktaras (mokslų)
drg. – draugas (kreipimasis)
dš. – dešinysis (intakas)
dv. – dvara
egz. – egzempliorius
eil. – eilėraštis; eilutė
el. – elektroninis
etc. – (lot. et cetera – ir kita, ir taip toliau
ež. – ežeras
f. – fondas
fak. – fakultetas
fotogr. – fotografas; fotografavo
g – gramas
g. – gatvė; giminė (gram.)
geg. – gegužė (mėnuo)
gen. – generolas
gerb. – gerbiamasis, gerbiamas
gim. – gimęs (–usi)
gimn., g-ja – gimnazija
gyv. – gyvenantis
glž. st. – geležinkelio stotis
gram. – gramatika, gramatikos
grv. – griovys
gub. – gubernija
ha – hektaras
habil. dr. – habilituotas daktaras (mokslo laipsnis)
hibr. – hibridas
ibidem (ibid) – lot. ten pat (nurodant citatų
šaltinius)
iliustr. – iliustruotas
inst. – institutas
int. – intakas
inž. – inžinierius, inžinierinis
įr. – įrašas
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išl. – išleista
išsp. – išspausdinta
iv. – įvadinis; įvairūs
j. – jūra
k. – kaimas; kalba
kan. – kanauninkas
kand. – kandidatas
kg – kilogramas
k-ja – komisija
kl. – klasė
kln. – kalnas
klv. – kalva
km – kilometras
kn. – knyga
kol. – kolūkis
kp – kapeika
kp. – kapinės
kr. – kraštas
kt. – kita; kiti
k-tas – komitetas
kun. – kunigas
kv. m – kvadratinis metras
kW – kilovatas
l, L – litras
l. – lapas (popieriaus); laipsnis
laikr. – laikraštis
lapkr. – lapkritis (mėnuo)
leid. – leidinys, leidimas, leidėjas
lenk. – lenkų
lent. – lentelė
liet. – lietuvių, lietuviškai
lit. – literatūra
l-kla – leidykla
lot. – lotynų (kalba)
Lt – litas
ltn. – leitenantas
m – metras
m. – metai; miręs; mokslų (prie mokslų laipsnio);
moteriškoji giminė (gram.)
m. dr. – mokslų daktaras
mėn. – mėnuo
mg – magnetofono juosta
min. – minėtas (straipsnis)
m-ja – ministerija
mjr. – majoras
m. kand. – mokslų kandidatas
m-kla – mokykla
mm – milimetras
mln. – milijonas
m. m. – mokslo metai
mok. – mokinys
mokyt. – mokytojas
moksl. – mokslinis, mokslo
mst. – miestas
mstl. – miestelis
mšk. – miškas
mškl. – miškelis
m. ū. – miškų ūkis
n. – naujasis
n. d. – nėra duomenų
neg. nr. – negatyvo numeris
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niek. – niekinamai
Nr., nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
org. – organizacija, organizacinis
orig. – originalas, originalus
p. – puslapis; ponas, ponia, panelė
P. pst. – pateikėjo pastaba
pab. – pabaiga
pagr. – pagrindinis
pan. – panašiai
par. – parapija
past. – pastatyta
pav. – paveikslas (iliustracija); pavietas (apskritis)
pavad. – pavaduotojas
ped. – pedagoginis, pedagogas
pieš. – piešinys
pil. – pilietis
piliav. – piliavietė
pirm. – pirmininkas
pkp. – pilkapynas
plg. – palygink
plk. – pulkininkas; pelkė
plkl. – piliakalnis
plv. – palivarkas
po Kr. – po Kristaus
ppr. – paprastai
pr. – pradžia; prospektas; prieš; prūsų
prad. – pradinis, pradžios
prk. – perkeltinė (prasmė)
pr. Kr. – prieš Kristų
pr. m. e. – prieš mūsų erą
proc. – procentas
prof. – profesorius
prvd. – pravardė
pst. – pastaba
pv. – pieva
pvd. – pavardė
pvz. – pavyzdžiui
r. – rajonas
rb – rublis
red. – redaktorius, redakcinis
reprod. – reprodukcija
resp. – respublika
rezist.– rezistentas, rezistencinis
rež. – režisierius
rink. – rinkinys
rst. – raistas
rugpj. – rugpjūtis (mėnuo)
rugs. – rugsėjis (mėnuo)
rus. – rusų (kalba)
s – sekundė
s. – sūnus; sala; sieksnis
sav. – savaitė
savaitr. – savaitraštis
saviv. – savivaldybė
sen. – seniūnas; seniūnija; senasis, senovinis
s-ga – sąjunga
sk. – skyrius
skilt. – skiltis
skl. – sklypas
sl. – slavų
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slapyv. – slapyvardis
soc. – socialinis
sov. – sovietų; sovietinis
sp. – spauda; spaustuvė
spec. – specialus; specialybė, specialistas
sr. – sritis
str. – straipsnis
sud. – sudarė; sudarytojas
š. – šalis
š. m. – šių metų
šnek. – šnekamosios (kalbos)
šv. – šventas
Švč. – Švenčiausiasis (-ioji)
t – tona
t. – tomas
tech. – technikos
technol. – technologijos
t. y. – tai yra
t. p. – taip pat
t. t. – taip toliau
tūkst. – tūkstantis
tv. – tvenkinys
ukr. – ukrainiečių (kalba)
up. – upė
upl. – upelis

u-tas – universitetas
v. – vardas; vyriškoji giminė (gramatika)
vad. – vadovas; vadinamasi
val. – valanda
varg. – vargonininkas
vas. – vasaris (mėnuo)
v-ba – valdyba
veik. – veikalas
vid. – vidurinė (mokykla); vidurinis
(išsilavinimas)
vyr. – vyriausias, vyriausiasis
vyresn. – vyresnysis
vysk. – vyskupas; vyskupija
v-ja – valstija
vls. (vlsč.) – valsčius
vlst. – valstybė
vnk. – vienkiemis
vns. – viesėdis
vnt. – vienetas (-ų)
vtv. – vietovardis
žml. – žemėlapis
žr. – žiūrėk
ž. ū. – žemės ūkis
žurn. – žurnalas
W – vatas
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Kamajų seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

Buvusio Kamajų valsčiaus demografinis žemėlapis (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo
duomenis). Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

Kamajų miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

Buvusių Lietuvos
valsčių žemėlapis
(Kamajų valsčius
išskirtas tamsiau).
Sudarė UAB
„Žemėlapių artelė“
kartografė Aira
Dubikaltienė
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Apie serijà Lietuvos valsèiai
Versmës leidykla nuo veiklos pradþios 1994-aisiais rengia ir leidþia lokaliniø
monografijø serijà Lietuvos valsèiai, skiriamà Lietuvos tûkstantmeèiui, minëtam
2009-aisiais, Lietuvos valstybës susikûrimo 750 metø jubiliejui (1253–2003) ir Lietuvos valstybës atkûrimo 100-meèiui (1918–2018). Kartu monografijos dedikuojamos
kitoms reikðmingoms valstybës, jos miestø ir miesteliø bei kitø svarbiø šalies
istorinių ávykiø sukaktims.
Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavæ
valsèiai iki jø panaikinimo 1950 m. buvo maþiausi ir palyginti stabilûs administ
raciniai-teritoriniai vienetai, jungæ tapaèios etninës kultûros þmones, valsèiø ribos
paprastai atitiko ir parapijø bendruomeniø ar ðnektø ribas.
Remdamiesi þmoniø atsiminimais, lokalinių tyrimų ekspedicijų bei archyvø
duomenimis, mokslo studijomis, kitais raðytiniais ðaltiniais bei medþiaga, kiekvienà
serijos knygà raðo dideli – iki 120 autoriø kolektyvai: þinomi Lietuvos istorikai,
archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, geologai, geografai,
biologai, taip pat kraðtotyrininkai, kraðtieèiai, kiti autoriai. Ið viso serijai jau yra
raðæ per 3 000 autoriø, ið jø daugiau kaip 380 turi mokslo vardus, per 1 600 autorių straipsnius parašė jau išleistoms monografijoms (þr. www.versme.lt).
Lietuvos valsèiø serija – tai daugiatomis vienodos struktûros leidinys apie
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jø ir jø apylinkiø
kraðtovaizdþio raidà bei istorijà nuo seniausiø prieðistoriniø laikø iki mûsø dienø,
kovas uþ Nepriklausomybæ, apie tradicinæ kultûrà, verslus, kalendorinius
ir ðeimos paproèius, paproèiø teisæ,
liaudies iðmintá, baþnyèias, áþymius
þmones, tarmiø ir vietos ðnektø ypatumus, tautosakà, tautines maþumas, jø
paproèius ir kt.
Kamajai – 31-oji Lietuvos valsčių
serijos monografija, skiriama Kamajų
475-osioms metinėms (1 580 p., 2016).
Anksèiau iðleistos: Þagarë (1-oji serijos monografija; dedikuota Þagarës
800 m. jubiliejui, 912 p., 1998), Obeliai.
Kriaunos (2-oji; Obeliø 480 m. sukakèiai,
864 p., 1998; 2-oji laida – Obeliø ir
Kriaunø 500 m. jubiliejui, 1 224 p.,
2009), Plateliai (3-ioji; Plateliø 550 m.
jubiliejui, 800 p., 1999), Þiobiðkis (4-oji;
Þiobiðkio parapijos 200 m. jubiliejui, „Lietuvos valsèiø“ serija buvo átraukta
1 024 p., 2000), Ðirvintos (5-oji; Ðirvintø á Lietuvos tûkstantmeèio programà, kuriai
525 m. sukakèiai, 776 p., 2000), Lygu 1999 m. gruodþio 2 d. pritarë Lietuvos
mai. Staèiûnai (6-oji; Staèiûnø parapijos vardo tûkstantmeèio valstybinë komisija
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90-meèiui, 896 p., 2001), Veliuona (7-oji;
Magdeburgo teisiø suteikimo Veliuonai 500 m. jubiliejui, 1 176 p., 2001),
Raguva (8-oji; Raguvos 500 m. jubiliejui, 1 128 p., 2001), Seredþius (9-oji;
Seredþiaus 710 m. sukakèiai, 1 238 p.,
2003), Kvëdarna (10-oji; Kvëdarnos
675 m. sukakèiai, 1 160 p., 2004), Pa
pilë (11-oji; Papilës 665 m. sukakèiai,
I dalis – 1 082 p., 2004, II, III dalys – 752 p., 2006), Tauragnai (12-oji;
Tauragnø 750 m. jubiliejui, 1 364 p.,
2005), Musninkai. Kernavë. Èiobiðkis
(13-oji; Musninkø 445 m., Kernavës
725 m., Èiobiðkio 475 m. sukaktims,
1 304 p., 2005), Laukuva (14-oji; Laukuvos 750 m. jubiliejui, 1 874 p., I dalis – 924 p., 2005, II dalis – 950 p.,
2008), Gelvonai (15-oji; Gelvonø 625 m.
sukakèiai, 1 384 p., 2009), Baisogala
(16-oji; Baisogalos 470 m. sukakèiai,
1 056 p., 2009), Gruzdþiai (17-oji; Gruz
dþiø 375 m. sukakèiai, 2 304 p., I dalis – 1 000 p., 2009, II dalis – 1 304 p.,
2010), Endriejavas (18-oji; End
riejavo
230 m. sukakèiai, 1 412 p., 2010), Vepriai
(19-oji; Vepriø 625 m. sukakèiai,
1 320 p., 2010), Þeimelis (20-oji; Þeimelio

1998 m. pasirodþiusi
1-oji „Lietuvos valsèiø“
serijos monografija „Þagarë“
kartu yra ir 1-oji knyga
Lietuvoje, iðleista su
Lietuvos tûkstantmeèio
sukakties minëjimo
jubiliejiniu þenklu

Pirmąją „Lietuvos valsčių“
serijos monografiją „Žagarė“
Lietuvos Respublikos
Prezidentui Valdui Adamkui
įteikia viena knygos
sudarytojų ir autorių
žagarietė mokytoja
Romualda Vaitkienė.
Žagarės 800 metų jubiliejus.
1998 06 27. Džojos Gundos
Barysaitės nuotr.
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Atidariusi 11-ąją Vilniaus knygų mugę, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
aplankė ir „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos bei jos 400 tomų Baltosios serijos
stendą. Jos Ekscelencijai leidyklos vadovas Petras Jonušas (stovi greta) padovanojo dvi „Lietuvos
valsčių“ serijos monografijas, susijusias su valstybės vadovės šeimos istorija. 2010 02 18.
Virginijos Valuckienės nuotr.

Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais iðleistø
monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðkà giesmæ“ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai
(ið kairës) „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius,
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas,
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas
Gocentas, Kovo 11osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.
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510 m. sukakèiai, 1 796 p., I dalis – 888 p., II dalis – 908 p., 2010), Lietuvos lokaliniai
tyrimai (21-oji; I dalis – 2000–2002 m. mokslo darbai, 1 082 p., 2011), Panemunėlis
(22-oji; Panemunėlio 240 m. sukakčiai, 1 684 p., I dalis – 858 p., II dalis – 826 p.,
2011), Gelgaudiškis (23-ioji; Gelgaudiškio 500 m. jubiliejui, 1 808 p., I dalis – 900 p.,
II dalis – 908 p., 2011), Juodupė. Onuškis (24-oji; Onuškio 510 m. sukakčiai bei
Juodupės 100 m. jubiliejui, 1 832 p., I d. – 912 p., II d. – 920 p., 2012), Karte
na (25-oji, Kartenos 750 m. sukakčiai, 1 484 p., 2012), Sintautai (26-oji; 2912 p.,
I d. – 1 448 p., II d. – 1 464 p., 2013), Užpaliai (27-oji; Užpalių 375 m. sukakčiai,
2 372 p., I d. – 1 160 p., II d. – 1 212 p., 2013), Pašvitinys (28-oji; Pašvitinio 375 m.
sukakčiai, 1 540 p., 2014), Daujėnai (29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 1 396 p.,
2015)., Šeduva 30-oji (1 388 p., 2016). Išleidus Kamajų monografiją, Lietuvos valsčių
seriją kartu su serijoje nenumeruota, dar plonais virðeliais iðleista áþangine knyga
Sintautai. Þvirgþdaièiai (430 p., 1996) sudaro 31 monografija, kurių bendra apimtis
42 tomai, 46 354 puslapiai.
Prasminga Lietuvos pirmojo raðytinio paminëjimo istorijos ðaltiniuose
tûkstantmetá, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kitas svarbiausias ðalies istorijos sukaktis sieti su kiek kuklesniais jos miestø ir miesteliø jubiliejais ir ðias
tradiciðkai irgi su jø pirmuoju raðytiniu paminëjimu siejamas sukaktis áprasminti
taip pat raðytiniu þodþiu – knyga.
Lietuvoje bûta daugiau kaip 400 valsèiø, kuriø vietoje ákurtø dabartiniø
seniûnijø yra apie tris ðimtus. Vildamiesi, kad uþteks jëgø nors apie dalá jø iðleisti
knygas, nuoširdžiai dėkojame savo kraštų serijos monografijas jau išleidusiems
gimtinės puoselėtojams ir maloniai
kvieèiame kultûros ir kitas ástaigas,
rajonø savivaldybes, seniûnijas, aktyvius kraðtieèius, kraðtotyrininkus,
valstybininkus, kultûrininkus, rë
mëjus, visus raðanèiuosius susikaupti ties dar neįveiktais darbais
ir neatidëliojant telktis á Lietuvos
istorijos ir tradicinës kultûros
ðimtatomës Lietuvos valsèiø serijos
kûrëjø – autoriø, rengëjø, leidëjø
ir rëmëjø – bûrá. Laukia ne vienà
deðimtmetá truksiantis didelis prasmingas darbas.
„Lietuvos valsčių“ serijai parašyti
moksliniai straipsniai, įvertinti
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo
darbų komisijos, pirmiausia paskel
biami interneto svetainėje www.llt.lt,
periodiniame elektroniniame serijiniame
leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“,
ISSN 2029–0799
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Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“
serijos monografijų žemėlapis. Tamsiau
pažymėti tie valsčiai, kurių monografijos
jau išleistos, o dar nebaigtų rašyti ir
rengti spaudai serijos monografijų valsčiai
nuspalvinti šviesiau. Sudarė UAB
„Žemėlapių artelė“ kartografė Aira
Dubikaltienė
A map of “Lietuvos Valsčiai” series
monographs being prepared and issued.
The darker marked Valsčiai (rural districts)
show monographs already published; while
the lighter marked districts indicate the
monographs being in preparation and those
to be composed
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About the Lietuvos Valsèiai series
Established in 1994 the Versmė Publishing House, a serial book publisher,
is dealing with preparation and publishing of monograph series only under the
title of Lietuvos Valsčiai devoted for Lithuania’s Millennium celebrated in 2009, the
750th anniversary of the creation of the Lithuanian State (1253–2003) and starting
from the 15th monograph of Gelvonai also for the Centenary of the Restoration of
the Lithuanian State (1918–2018). The books published are also dedicated to other
anniversaries of historical events important to the state, its towns and settlements.
Based on reminiscences of people, archive data, scientific studies, written
sources and material, each serial book is being written by large teams consisting of up to 120 author teams: prominent Lithuanian historians, archaeologists,
ethnologists, folklorists, linguists, sociologists, geologists, geographers, biologists,
local lore investigators et al. Total number of authors is over 2 100 with more
than 380 persons holding scientific degrees (see www.versme.lt).
The Lietuvos Valsčiai series is a multi-volume edition about Lithuania’s towns,
townships, villages, homesteads, landscapes and their history from the olden times
to the present days, about independence fights, traditional culture, trades, calendar
and family traditions, custom laws, folk wisdom, churches, celebrities, features of
dialects and local sub-dialects, folklore, ethnical minorities and their traditions etc.
Kamajai – the 31th monograph in the Lietuvos Valsčiai series, dedicated to
the 475th anniversary of Kamajai (1580 p., 2016).
The following series have appeared before: Žagarė (dedicated to the 800th
jubilee of Žagarė, 912 p. in 1998) that was the first book issued with the official
logo of the Lithuanian Millennium Celebration; Obeliai. Kriaunos (2nd; 480th anniversary of Obeliai, 864 p., 1998, 2nd edition – 500th jubilee of Obeliai and Kriaunos,
1 224 p., 2009), Plateliai (3rd; 550th jubilee of Plateliai, 800 p., 1999), Žiobiškis (4th;
200th jubilee of Žiobiškis parish, 1024 p., 2000), Širvintos (5th; 525th anniversary
of Širvintos, 776 p., 2000), Lygumai. Stačiūnai (6th; 90th anniversary of Stačiūnai
parish, 896 p., 2001), Veliuona (7th; 500th jubilee of the Magdeburg Law granting
to Veliuona, 1 176 p., 2001), Raguva (8th; 500th jubilee of Raguva, 1 128 p., 2001),
Seredžius (9th; 710th anniversary of Seredžius, 1 238 p., 2003), Kvėdarna (10th; 675th
anniversary of Kvėdarna, 1 160 p., 2004), Papilė (11th; 665th anniversary of Papilė,
Part I, 1 082 p., 2004; Parts II and III, 752 p., 2006), Tauragnai (12th; 750th jubilee
of Tauragnai, 1 364 p., 2005), Musninkai. Kernavė. Čiobiškis (13th; 445 anniversary of
Musninkai, 725 anniversary of Kernavė, 475 anniversary of Čiobiškis, 1 304 p., 2005),
Laukuva (14th; 750th jubilee of Laukuva, 1 874 p., Part I, 924 p., 2005; Part II, 950 p.,
2008), Gelvonai (15th; 625th anniversary of Gelvonai, 1 384 p., 2009), Baisogala (16th;
470th anniversary of Baisogala, 1 056 p., 2009), Gruzdžiai (17th; 375th anniversary of
Gruzdžiai, 2 304 p., Part I, 1 000 p., 2009; Part II, 1 304 p., 2010), Endriejavas (18th;
230th anniversary of Endriejavas, 1 412 p., 2010), Vepriai (19th; 625th anniversary of
Vepriai, 1 320 p., 2010), Žeimelis (20 th; 510 anniversary of Žeimelis, 1 796 p., Part
I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), Lithuanian Local Researches (21th; 1 082 p., Part I:
2000–2002 scientific works), Panemunėlis (22nd; 240th anniversary of Panemunėlis,
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Although the presentation of “Lietuvos Valsèiai” series at the traditional
Vilnius Book Fair takes place yearly, the visitors and hubbub at the
stand seem to be commonplace. Februrary 19, 2010. Photo by Jonas
Kliuèius

Accompanied by the director general of the LITEXPO Centre for
Exhibitions and Congresses Aloyzas Tarvydas (left), the Prime Minister
of the Republic of Lithuania Andrius Kubilius visited the stand of
the 100-volume the “Lietuvos Valsèiai” series at the Vilnius Book
Fair–2010, where the head of the Versmë Publishers Petras Jonuðas
(right) read him an inscription in the White Book (still with blank
pages) of the “Panemunis” monograph: “It depends only on prompt
efforts of all of us that the pages of this book will not remain blank...”
The PM’s father, late Vytautas Kubilius, Professor in Lithuanian
literary criticism, was not only a native of the Panemunis Valsèius
(rural district), but also contributed significantly to the issue of the
“Lietuvos Valsèiai” series. February 18, 2010. Photo by Jonas Kliuèius
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1 683 p., Part I, 858 p., Part II, 825 p., 2012), Gelgaudiškis (23rd; 500th jubilee of
Gelgaudiškis, 1 808 p., Part I, 900 p., Part II, 908 p., 2012), Juodupė. Onuškis (24th;
510th anniversary of Onuškis and 100th anniversary of Juodupė, 1 832 p., Part I,
912 p., Part II, 920 p., 2012), Kartena (25th, 750th anniversary of Kartena, 1 484 p.,
2012), Sintautai (26th; 2 912 p., Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013), Užpaliai
(27th; 375th anniversary of Užpaliai, 2 372 p., Part I, 1 160 p., Part II, 1 212 p.,
2013), Pašvitinys (28th, 375th anniversary of Pašvitinys, 1 540 p., 2014), Daujėnai
(29th, 460th anniversary of Daujėnai, 1 396 p., 2015), Šeduva (30th, 460 anniversary
of Šeduva, 1 388 p.).
Total number of pages of these monograph books published together with
the maiden soft-cover book issued under the title Sintautai. Žvirgždaičiai (430 p.,
1996) is 46 354 pages.
The celebration of the Millennium of the first reference to Lithuania in
written historical sources is reasonable to relate with more modest jubilees of its
towns and townships and give an implication to these anniversaries of their first
written reference by a written word – a book.
In pre-war Lithuania there were more than 400 rural districts (valsčiai), which
were later replaced by neighbourhoods (seniūnijos) numbering now about 300. With
a hope that our capacities will enable us to publish books about the majority of
them, we kindly invite culture institutions, district governments, neighbourhoods,
local activists, local lore investigators, state men, culture activists, sponsors and all
writers to join, without hesitation, the team preparing and publishing the hundred
volumes of the Lietuvos Valsčiai series about Lithuanian history and traditional
culture. A great work to last several decades is waiting for you.
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Asmenvardžių rodyklė
7259 vnt.

A
Abijonka 611
Ablamas Lauras 196
Abraitis L. 1508
Abramičkis 1073
Abraomas 1071
Abukauskienė Genė 828
Adamkus Valdas 1533
Adamonienė Nastė 1046
Adamonis 1028
Adamovičius 156, 158
Adomaitienė Daiva 833
Adomaitis 1426
Adomaitytė Ona 572, 573, 643
Adomavičius Danielius 832
Afanasjavaitė Marija 229
Afanasjeva Marija 575
Afanasjevai 219, 400, 401
Afanasjevaitė Katrė 219
Afanasjevas Emilijonas 400, 401
Afanasjevas Jemeljanas 218, 219
Afanasjevas Semionas 400, 401
Afanasjevas Simonas 219, 575
Aftanazy Romanas 154, 164, 169,
173, 174
Agaras Jonas 1433
Aglinskas Petras 1427
Aglinskas Vincas 296
Agulnikas Mošė 200
Aguskienė 863
Aistis J. 661
Aizinkevičius Kazys 296
Akramavičius Zenonas 418, 424
Aksomaitytė Agota 1430
Akunonis Kazimieras 1028
Akunonis Simas 1028
Aleinikovas 334
Aleinikovas Domas 575
Aleinikovas Lozorius 575
Aleknienė (Kepalaitė) Violeta 659
Aleksa Zigmas 1426
Aleksandras I 174
Aleksandras, Šv. 175
Aleksandravičius (Alexandrowicz)
Kazimieras 510
Aleksandravičius Antanas 584, 691,
1111, 1120, 1418
Aleksandravičius P. 130
Aleksandrova V. D. 84
Aleksandrovičius S. 114, 145
Aleksejevna Ana 939
Aleksejienė Danutė 836, 839
Aleksejienė Irena 764
Aleksiejevas Vladimiras 196
Aleksiejienė Danutė 1193, 1194, 1196,
1197, 1206, 1212, 1213
Aleksiejienė Miglanda 629
Aleksiejus Kostas 560, 561
Aleksiejūtė Loreta 843
Aleksiūnienė (Olinskaitė) Vanda 1467
Alešiūnas Jonas 254, 294
Alexandrowicz S. 145
Algimantas, kunigaikštis 133, 1282
Algirdas, kunigaikštis 133
Ališauskai 317, 1153, 1157
Ališauskaitė Gabija 474
Ališauskaitė Janė 1048
Ališauskas A. P. 1286–1289, 1291,
1292

Ališauskas Ignas 1048
Ališauskas Ignotas 1058, 1060
Ališauskas Jurgis 944, 946, 964
Ališauskas Povilas 1048
Ališauskienė Kostė 969
Ališauskienė Ona 1048
Alksninis 706
Alksninis Gintautas 769
Alminauskis Kazys 1341, 1359, 1361,
1410
Alubeckaitė 656
Alubeckas Vytautas 807
Alubeckienė Stefanija 807
Alubeckienė Uršulė 1376
Ambrazevičius Dominykas 1069
Ambrazevičius Gytis 819
Ambrazienė Gailė 6, 13, 258, 296,
1512
Amdūras 863
Andrašius Antanas 671, 674, 675,
1037
Andrijauskaitė Vanda 286
Andrijauskas Albertas 286
Andrijauskas Kazimieras 286
Andrijauskas Kazys 286
Andrijauskas Valerijonas 268
Andrijauskienė Michalina 286
Andrikaitienė (Jasiulionytė) Joana 638,
762, 935, 1466
Andriškevičius Marcelinas 1357
Andriūnienė Rūta 704, 762
Andriuškevičiai 317, 962
Andriuškevičienė 978
Andriuškevičienė (Lapinskaitė) Vanda
718
Andriuškevičius 312
Andriuškevičius Antanas 288, 319,
391, 945, 946, 957, 963, 975
Andriuškevičius M. 245
Andriuškevičius Marcelinas 960
Andriuškevičiūtė Ona 386, 975
Andriuškevičiūtė Sofija 288
Andriuškevičiūtė Zosė 319, 953, 963,
964
Andropovas Jurijus 533
Andruškevičius 319
Andruškevičius Steponas 191
Antanaitis Bronius 703
Antanas, Šv. 520, 1282
Anteins A. 483
Antinis Robertas 1454
Anušauskas A. 133
Apanavičius Romualdas 4
Apšega-Strausas Juozas 296, 460
Apšega-Vilkas Petras 296, 460
Apuchtinas Aleksejus 1408
Araminas S. 1457
Arbačiauskai 1493
Arbačiauskas E. 1493
Arbaitė Vijolė Elena 1435
Arbas 1435
Archipova Aleksandra 1408
Ark Žana, d‘ 269, 290, 293
Arlauskas P. 230, 235
Arša 203
Arulienė Leokadija 594, 597, 598
Asačiovas 347
Asejevas A. 27, 29, 30
Asminavičienė (Motiekaitytė) Elina
675
Asminavičius Petras 671, 675
Astikai 166
Astikas Grigalius 114

Astikas Kristinas 166
Atlasas Šmuelis 200
Atwood Margaret 707
Augulienė Aleksandra 994
Augulienė Irena 666
Augulienė-Bagdonavičienė
Aleksandra 993
Augulis 607, 619
Augulis Antanas 157
Augulis Egidijus 995
Augulis Jonas 666, 993, 995
Augulis Juozas 623, 654, 655, 993
Augulis Kazimieras 194, 206
Augulis Kazys 244
Augulis Leonas 196
Augulis Pranciškus 993
Augulis Ramūnas 715
Augulis Remigijus 995
Augulis Vincentas 157
Augulytė Rimutė 995, 996
Augulytė Sandra 715
Augulytė Vanda 995, 996
Augustas II 169
Augustinavičius P. 1454
Aukštuolis Jonas 696
Ausiejus 1068, 1073
Avdejevas Arsenijus 190, 191, 558,
1429
Aviltis 788
Avyžius J. 711
Avrahamas 199
Ažukukienė Nijolė 715
Ažušilis V. 756

B
Babeckas Justinas 213, 220
Babrauskienė 861
Babrauskienė Uršulė 764
Bacevičius Jonas 209
Bach Richard 707
Bacius 1423
Bačiulis 347
Bačiulis Aloyzas 277
Bačiulis Jonas 277, 460
Bačiulis Kazimieras 213
Bačiulis Povilas 277
Bačiulis Vytautas 351
Bačiulis-Viršila Petras 296
Bačkis Audrius Juozas 1468
Bagaslauskaitė Jadvyga 1040
Bagaslauskaitė Sofija 1039
Bagaslauskas Juozas 865
Bagaslauskienė 870
Bagaslauskienė Stanislava 1380, 1381
Bagdanavičienė A. 244
Bagdanskytė Marija 675
Bagdonaitė Aleksandra 1003
Bagdonaitė Diana 738
Bagdonaitė Elena 576
Bagdonaitė Giedrė 749, 759, 760, 763
Bagdonaitė Ilona 738
Bagdonaitė Stefanija 801
Bagdonaitė Teofilė 565
Bagdonaitė Viktorija 801
Bagdonaitė Zita 656
Bagdonas 334
Bagdonas Aloyzas 1003, 1004
Bagdonas Antanas 575, 1003, 1004
Bagdonas Ignas 1372, 1376, 1410
Bagdonas Ignotas 802
Bagdonas J. 964
Bagdonas Jonas 482, 575
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Bagdonas Julius 946
Bagdonas Kostas 331, 332
Bagdonas Romas 259
Bagdonas Stepas 988
Bagdonas Steponas 8, 16, 663, 1003,
1494, 1512
Bagdonas Vytautas 656, 807, 811,
812, 826
Bagdonavičiai, Inga 988
Bagdonavičiai, Jolita 988
Bagdonavičiai, Laima 988
Bagdonavičiai, Vaida 988
Bagdonavičiai, Valė 988
Bagdonavičiai, Violeta 988
Bagdonavičienė (Augulienė, Vėbraitė)
Aleksandra 988, 994, 997
Bagdonavičienė Janina 988, 996, 1238,
1246
Bagdonavičienė Valerija 218, 726, 830
Bagdonavičius Aloyzas 8, 16, 224,
666, 680–682, 722, 831, 833, 835, 986,
988, 991, 994, 1512
Bagdonavičius Antanas 213, 988,
994, 999
Bagdonavičius Edvinas 988
Bagdonavičius Egidijus 988, 994, 1000
Bagdonavičius Evaldas 988, 994, 1000
Bagdonavičius Giedrius 994
Bagdonavičius Ignas 988, 1000
Bagdonavičius Jonas 722
Bagdonavičius Justas 988, 994
Bagdonavičius Kazimieras 988
Bagdonavičius Marius 994
Bagdonavičius Mykolas 988, 994,
997, 999
Bagdonavičius Paulius 988, 994
Bagdonavičius Saulius 994
Bagdonavičius Steponas 213, 994
Bagdonavičius Vytautas 988, 994
Bagdonavičiūtė Danutė 994
Bagdonavičiūtė Teresė 994
Bagdonienė 318, 611, 1084
Bagdonienė (Kriukelytė) Janina 436
Bagdonienė (Martinėlytė) Laimutė
1080
Bagdonienė Eleonora 1372
Bagdonienė Marytė 482
Bagdonienė S. 1235
Bagdonienė Sofija 1190, 1195, 1196,
1198, 1202, 1204, 1211, 1213, 1214,
1216, 1217
Bagdonienė Stanislava 819, 1239,
1246, 1489
Baguslauskienė R. 539, 700
Bajaras 201
Bajoras V. 710
Bajorienė Bronė 1031
Bajoriūnas Jonas 678, 681, 682
Bakanavičienė Kazimiera 289
Bakanavičius Algis 289
Bakanavičius Augustas 289
Bakanavičiūtė Genė 289
Bakchas 890
Bakšys Bronius 708, 1494
Baktys Petras 501
Balaišiai 1017, 1060
Balaišiai, Otilija 351
Balaišienė 326
Balaišienė Daiva 733
Balaišienė Elžbieta 1041
Balaišienė Konstancija 1049
Balaišienė Kostė 1064
Balaišienė Marė 1047

Balaišienė Marijona 1040
Balaišienė Nastė 1047
Balaišienė Ona 1040
Balaišienė Otilija 353
Balaišienė Pranė 1101
Balaišienė Uršulė 1047
Balaišis 213, 609, 892, 895
Balaišis Albinas 262
Balaišis Algis 1041
Balaišis Aloyzas 290, 1047, 1056,
1058, 1059
Balaišis Antanas 283, 290, 291, 330,
611, 1047, 1058, 1059, 1101
Balaišis Bronius 283
Balaišis Donatas 791, 794
Balaišis Feleksas 1100
Balaišis Jonas 110, 220, 323, 324,
406, 718, 1028, 1038, 1040, 1041, 1052,
1055, 1101
Balaišis Juozas 1047, 1048, 1060
Balaišis Jurgis 1028
Balaišis Kazys 244, 293, 1049, 1064,
1345
Balaišis Kostas 323, 325, 326, 328
Balaišis Loretas 750
Balaišis Matas 245
Balaišis Mataušas 1028, 1030, 1047,
1060
Balaišis Napalys 293, 1047
Balaišis Petras 217, 323
Balaišis Stasys 1101
Balaišis V. 1067
Balaišis Valentinas 1494
Balaišis Vidas 1153
Balaišis Virginijus 656
Balaišis Vytautas 293, 351, 782, 1049,
1064, 1494
Balaišytė 887, 1016, 1017, 1084
Balaišytė Adelė 1047, 1048
Balaišytė Albina 293
Balaišytė Aldona 324
Balaišytė Birutė 1040
Balaišytė Bronė 1047, 1060
Balaišytė Elena 1040, 1047, 1060
Balaišytė Emilija 383, 1067
Balaišytė Jadvyga 1047, 1060
Balaišytė Kostė 1047
Balaišytė Ona 293, 323
Balaišytė Pranė 1047
Balaišytė Renytė 386
Balaišytė Uršulė 998
Balaišytė Veronika 995, 1041
Balaišytė Verutė 1049
Balaišytė Vidmantė 748, 750, 474
Balaišytės 652, 1063
Balandienė Nijolė 789
Balbata A. 687
Balbata Antanas 205, 244
Balbata J. 543, 661
Balbata Jonas 277, 575
Balbata Juozapas 542, 543, 812, 1494
Balbata Juozas 205, 206, 212, 729, 801
Balbata Kazimieras 277, 302
Balbata Kazys 575
Balbata Leonas 356
Balbata Petras 277, 575
Balbataitė Irena 656
Balbataitė Teresė 277
Balbatos 542, 1086
Balčikonis J. 1065
Balčiūnai 812
Balčiūnai, Stasė 734
Balčiūnaitė Elena 1438

Lietuvos valsčiai

Balčiūnaitė Stasė 243, 276
Balčiūnaitė Uršulė 320
Balčiūnas Albinas 734
Balčiūnas Ignas 276, 734
Balčiūnas J. 89
Balčiūnas Jonas 243
Balčiūnas Linas 6, 13, 359, 1512
Balčiūnas V. 230, 235
Balčiūnienė (Galvydytė) Bronė 477,
1246
Balčiūnienė Albina 276
Balčiūnienė Rasa 433
Baleišis Juozas 886
Baleišis Jonas 886
Balevičienė 78
Balevičienė J. 84
Baliai 320
Baliulis A. 114–117, 119, 122–124,
126, 127, 130–132, 134, 138, 143, 147,
151–153, 1108, 1115, 1116, 1119, 1125,
1136
Baliulis Algirdas 5, 12, 143, 1512
Baliūnai 1099
Baliūnaitė Zita 634
Balys Aleksandras 320
Balys Alfonsas 320
Balys Ambrazas 320
Balys Jonas 1372
Balys Kazimieras 320
Balys Pranas 320
Balytė Kazimiera 320
Balkutė Rita 9, 17, 75, 1306, 1512
Balnys Juozas 315
Balode L. 1359
Balsys Petras 275
Baltakiai 206, 216, 333, 741
Baltakienė (Čerškutė) Teklė 210, 215,
222, 243, 265
Baltakienė Sofija 1047
Baltakienė Vanda 353, 783, 787
Baltakis 217, 861
Baltakis A. 681, 712
Baltakis Bronius 331, 332
Baltakis Jonas 998, 1002, 1047, 1059
Baltakis Kazimieras 210
Baltakis Kazys 209, 215, 226
Baltakis Laimutis 215, 265
Baltakis Mykolas 194, 1423
Baltakis Vitalis 265
Baltakis Vitalius 215
Baltakys Bronius 351, 353, 787
Baltakys Kazys 655
Baltakys Rimas 406
Baltakytė Aldona 355
Baltakytė Daiva 625–627, 629
Baltakytė Veronika 655
Baltazaras, karalius 1327
Baltokas Kazys 212
Baltrėnas Kazys 354, 355, 460, 463,
475, 791, 805, 963
Baltrėnienė Danutė 790
Baltrėnienė Donata 475, 748, 755
Baltrukėnaitė Milda 850
Baltrukėnas 591
Baltrukėnas Antanas 583
Baltrukėnas Audrius 467, 471, 772
Baltrukėnas Jonas 244
Baltrukėnas Tamošius 157
Baltrukėnienė Inga 772
Baltrūnaitė Genė 700
Baltrūnaitė Ona 265
Baltrūnas 247, 251, 335, 385, 938, 944,
1082, 1088, 1096, 1434
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Baltrūnas A. 408
Baltrūnas Adolfas 334
Baltrūnas Antanas 296
Baltrūnas Bronius 660
Baltrūnas Danas 296, 460
Baltrūnas Donatas Kazimieras 1494
Baltrūnas Ignas 1046, 1059
Baltrūnas Jonas 963
Baltrūnas Jurgis 262
Baltrūnas Valentinas 4
Baltrūnas Vitalijus 861
Baltrūnas Vytautas 278, 280, 591
Baltrūnienė (Kriukelytė) Ona 1082
Baltrūnienė Jolita 660
Baltrūnienė Uršulė 1046
Baltrušaitis V. 1243
Baltrušaitytė Janina 818
Baltušienė Alvyra 761
Baltušienė Elvyra 1296
Baltušis J. 681, 806
Baltušis Romualdas 897
Baltušytė Rūta 402, 651, 715, 745–747,
793, 794
Baltuška 344, 407, 862, 903
Baltuška Adolfas 256
Baltuška Augustinas 313
Baltuška Faustas 309
Baltuška Ignotas 575
Baltuška J. 862
Baltuška Jonas 313
Baltuška Juozas 296, 575
Baltuška Vytautas 575
Baltuškaitė Audronė 6, 13, 437,
441–443, 446, 1512
Baltuškienė Antanina 1380
Baltuškienė Liuda 1375
Baltuškos 256
Balužienė Birutė 355
Balvočiūtė Jadvyga 739
Balževičius Jonas 1176
Banaitis Justinas 675
Banaitis Mykolas 505
Banys Juozas 309
Bankauskas 1417
Bankauskas (Bańkowski) Benediktas
498
Baraišienė (Krasauskaitė) Kazimiera
1315
Baraišienė (Pipikaitė) Ona 1315
Baraišienė Janina 6, 13, 356, 467, 471,
771, 772, 843, 845, 1512
Baraišis Enrikas 772
Baraišis Gintaras 843
Baraišytė Jūratė 843
Baranauskaitė Miranda 807
Baranauskas A. 953
Baranauskas Visvaldas 468, 471, 846,
848, 852
Baranauskienė Loreta 471, 849
Baranovskis 156
Baratinskas 998
Barauskaitė Inga 793, 796
Barauskaitė Loreta 463, 807
Barauskaitė Vaida 627, 795, 796
Barauskas Juozas 355, 793
Barauskas Petras 793–795, 880, 1276,
1280, 1281, 1487
Barauskas Tadas 475
Barauskienė (Jakubonytė) Aušra 465,
474, 745, 750, 792, 793, 794, 797, 798,
818, 1487
Barauskienė Irina 472, 793
Barbora, Šv. 694

Barčaitė Adelė 574
Barčys Stanislovas 157
Bareikis Arvydas 1443, 1445, 1447
Bareikis Jokūbas 1447
Bareikis Saulius 1446, 1447
Bareikis Stasys 1445–1447
Bareišienė Kazė 828
Bareišis Jonas 828
Bareišytė Vida 829
Barysaitė Džoja Gunda 1533
Barkauska Fricė 649, 899
Barkevičius 897, 898
Baronai 905, 1013, 1019
Baronaitė Aldona 1019
Baronaitė Elena 1002, 1008, 1012
Baronaitė Janina 310
Baronaitė Juozapota 993
Baronaitė Renata 352
Baronaitė Stefa 1019
Baronaitė Vaiva 352
Baronas 124, 315, 334, 607, 700, 892
Baronas A. 987
Baronas Albinas 1019
Baronas Aleksas 1016
Baronas Antanas 1002, 1008
Baronas Artūras 633, 1494
Baronas Bronius 1002, 1012
Baronas Jonas 1011, 1012
Baronas Juozas 1016
Baronas Justinas 1013, 1019
Baronas K. 964
Baronas Klemas 648
Baronas Kostas 1019
Baronas Povilas 274
Baronas Rimantas 744, 748, 751
Baronas Rolandas 636
Baronas Untukas 1012
Baronienė 643, 1012
Baronienė (Kolosova) Elena 706, 707
Baronienė Akvilė 1016
Baronienė D. 413
Baronienė Danutė 635, 638, 776
Baronienė Julija Genutė 643, 644, 647
Baronienė Marė 1012
Baronienė Teofilė 788
Baronienė Vida 789
Baršytė Gėnė 929, 930
Baršozevskis Juozapas 162
Bartašiūnas J. 305
Bartkevičius Kalikstas 499
Bartkevičius Vincentas 499
Bartkūnas Juozas 290
Bartkutė 1342
Bartkutė N. 1359
Barzdonienė 341
Barzdonienė (Rudokaitė) Bronė 1176,
1306, 1315, 1308, 1309
Barzdonienė Bronislava 819, 1243,
1246
Barzdonienė Dalia 396, 532, 563, 660,
801, 807, 810, 811, 823, 1480
Barzdonienė Elzė 575
Barzdonis Aleksas 255, 286, 1015
Barzdonis Antanas 255
Barzdonis Boleslovas 1357
Barzdonis J. 660, 1402
Barzdonis Jonas 277, 575, 807
Barzdonytė Veronika 806
Basalykas A. 21, 29–33, 48, 49, 77,
84, 85
Basanavičius Jonas 184, 590, 1421,
1513
Batavičius Albinas 826, 827

Batijienė Teresė 1307, 1315
Batoras Steponas 167, 1449
Batūra Romas 739
Baublys 686
Baubonis Z. 92, 93, 100, 113
Baukevičius Motiejus 498
Baukienė Petronė 1402
Baukys Stasys 460
Baukys-Sakalas A. 133
Bausys Adolfas 505
Beecher Stowe Harrieta 708
Begrovas Ernstas 484
Begrovas Heinris 484
Beinoris Juozas 680
Bekešas 1449
Bekevičienė Danguolė 829
Bekintienė Regina 846
Bekintis 247
Bekintis-Montekristas Vladislovas 273
Bekintis-Ulanas Albertas 274
Bekintis-Uosis Bronislovas 274
Belas-Lankasteris 526
Beloglozovas Jakimas 896
Beloglozovas Pavlas 896, 898
Beloglozovas Sergejus 896
Bendaris Jurgis 190
Bendaris Rapolas 190
Bendleris Gotlibas 161
Bendorienė Barbora 880, 888
Bendorienė Julė 353, 788
Bendorius 892
Bendorius Alfonsas 902
Bendorius Jonas 8, 15, 476, 477, 741,
782, 794, 795, 878, 888, 902, 906, 910,
1512
Bendorius Juozas 896, 902, 1102
Bendorius Jurgis 899, 902
Bendorius P. 94
Bendorius Povilas 883, 888, 895, 902
Bendoriūtė Bronislava 902
Bendoriūtė Emilija 902
Bendoriūtė Nastė 902
Bendoriūtė Veronika 902
Beneržinienė (Mikulionytė) Kazimiera
945, 956, 957, 963, 966–968, 970, 971,
973, 974, 983, 985
Beneržinis Jonas 980
Ben-Zionas 199
Beresnevičiūtė Ona 671
Berka 884, 885, 1068
Berlyneris E. 210
Bernatavičienė (Bačiulytė) Uršulė
1295, 1300, 1301, 1305
Berniūnas Algirdas 636
Berniūnas Petras 778, 870
Berniūnienė Ona 870
Bernotaitė Justė 738, 807
Bernotaitė Justina 633
Bernotaitė Laura 796
Bernotaitienė (Bačiulytė) Uršulė 1386
Bernotas Algirdas 413, 472, 780, 791
Bernotas Algis 463
Bernotas Antanas 552
Bernotas J. 1179
Bernotas Jonas 283
Bernotas Juozas 206, 1178
Bernotas Marius 352
Bernotas Petras 807
Bernotas V. 596
Bernotienė 221
Bernotienė Bronė 243
Bernotienė Irena 472, 474, 475
Bertašienė Stefanija 813
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Bertašius 688
Bertašius J. 1033
Bertašius Jonas 675
Bertašiūtė (Barzdonienė) Dalia 807
Beržanskis Gediminas Klausutis 556
Beržinskas Gintautas 826, 826
Bėtaitis 1368
Beteika 1368
Betingeris 937, 938
Betneris 370
Bichnevičius Antanas 675
Bichnevičius Vladas 177
Bičiūnas Vytautas 195, 210
Bičkauskaitė Palma 752
Biečius 1368
Bieliauskas Alfonsas 701, 704
Bielinis Kipras 185, 1428
Bielinskis 545
Bielionis Jonas 1408
Bieliūnienė Marija 1377
Bielius 212
Bietis 1368
Bikauskaitė Dalia 808
Bikuckis Vilius 221
Bilevičiūtė Elena 173
Biliūnas Jonas 545, 590, 591, 703
Biļķins V. 107
Bilkis Laimutis 1342, 1347, 1359
Bimba 218, 418, 862
Bimba Albinas 946
Bimba Aleksandras 1194
Bimba Aleksas 991, 992
Bimba Aleksys 946, 950
Bimba Antanas 618, 623
Bimba Jonas 205, 235, 254, 293, 391,
1492
Bimba Juozas 226, 243, 395, 863
Bimbai 945, 978
Bimbaitė (Tumienė) Teofilė 783
Bimbaitė Daiva 625
Bimbienė 621
Bimbienė (Bražiūnaitė) Edita 793
Bimbienė (Čepukonytė) Elena 386,
976
Bimbienė (Pavareškinaitė) Eufraksija 617
Bimbienė (Tunaitytė) Aurelija 992
Bimbienė Anelė 946, 1194, 1207
Bimbienė Elena 386
Bimbienė Eufraksija 623
Bimbienė Eufrosinija 586
Bindarius 885
Binkauskai 403
Binkauskas Jonas 402, 807
Binkauskienė Teofilė 807
Binkis Kazys 692, 806, 1435, 1495
Bira Bronius 315
Bira Jurgis 157
Bira Steponas 157
Birieta Boleslovas 551
Birieta Stasys 616, 633, 634
Birietaitė Lolita 635
Birietaitė Violeta 634
Birietienė Danutė 633, 638
Birkovičius 885
Birmantas 557
Birmontas 188
Birutavičius Vincentas 511
Biržiška Mykolas 1422, 1453
Biržiška Vaclovas 538, 1430
Biržys Petras 212
Bislys-Kalakutas Jonas 296, 297
Bitė 552

Bitinai, Vida 774
Bitinas 902
Bitinas A. 44
Bitinas Algis 623
Bitinas Kazys 1053
Bitinas Rimantas 774, 775
Bitinienė Vanda 1053
Bitinienė Vida 463
Biveinis A. 870
Blauzdavičienė (Tumonytė) Anelė
956, 962
Blauzdytė (Vanagienė) Irena 773, 774
Blauzdžiūnas Petras 568, 570, 589,
590, 591, 613, 1357
Blazarėnienė-Laučiškytė S. 1287–1289,
1293
Blažek V. 1359
Blaževičius Petras 465, 709, 739, 748,
758, 1495
Blažienė Grasilda 4, 1359
Blažys Almantas 813
Blažys Pranas 475
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Blinda Tadas 1034, 1035
Bliudžiūtė Lina 818
Bliujienė A. 517
Bložė V. 712
Blusiai 587
Blusienė 861
Blusienė Kotryna 570
Blusius 591, 861
Blusys Mykolas 570
Bobiedas 898
Bočarova Marija 773
Bočarovas 335
Bočerovas Aleksas 219
Bočiarova Marija 400
Bogdanas Anupras 541
Bogdanienė Radvilienė Elžbieta 166
Boguslauskienė Rozalija 153, 538
Bokejus Olechna 114
Bokiejienė 144
Bokiejus Alekna 145
Bokiejus Aleksandras 145
Bonapartas Napoleonas 171, 175
Boneckis A. (Boniecki Adam) 143
Borisevičius Vincentas 1504
Borotinskas Algis 1159, 1160
Borotinskas Kęstutis 1159–1162
Borotinskas Mantas 1162
Borotinskas Rasius 1160, 1162
Borovskis Jonas 149
Bortkevičienė Darata 146
Bortkevičius 116
Bortkevičius Jonas 146
Bortkevičius V. 668
Bracius Stasys 471
Bračiulytė I. 134
Bradūnas K. 661
Brančytė Irena 829
Brandišauskas V. 235
Braukyla Petras 354, 776, 787, 862
Braukylienė Zofija 467, 776, 778
Braukylienė Zosė 348, 349, 351, 353,
355, 787
Braun-Blanquet J. 84
Brazauskas Jonas 1371
Brazdilytė 1014, 1017
Brazdyliai 1008
Brazdylis Juozas 196
Brazdžionis 529
Brazdžionis B. 661
Braziūnas 887

Lietuvos valsčiai

Brazys R. 435
Brazys Robertas 433, 482
Bražaitytė 1430
Bražiūnai, Bronė 786
Bražiūnaitė (Lašienė) Ona 783
Bražiūnaitė Edita 789
Bražiūnaitė Jolanta 651
Bražiūnaitė Zosė 331
Bražiūnas 782, 888
Bražiūnas Algis 351
Bražiūnas Antanas 256, 330, 353, 785
Bražiūnas Juozas 894
Bražiūnas Jurgis 652, 786
Bražiūnas Kazys 235, 250, 254, 264,
880, 1265
Bražiūnienė (Abukauskaitė) Irena 786
Bražiūnienė (Čepukaitė) Angelija 1305
Bražiūnienė Bronė 352, 787, 788,
1193, 1198, 1199, 1202, 1203, 1205,
1207, 1210, 1215, 1216, 1223, 1246,
1248
Bražiūnienė Emilija 352
Bražiūnienė Irena 353, 355
Brėdikis Vytautas 1450
1267, 1277
Brenšteinas Mykolas (Brensztejn M.)
1267, 1277
Brežnevas L. 533
Brigmanas Berka 201
Broga 404
Broga Bronius 397, 730
Broga D. 396
Broga V. 397
Broga Vincentas 396, 425
Brogienė J. 396
Brogienė Natalija 803, 1376
Bronguleev V. 30
Brown Dan 707, 738
Brown Sandra 738, 748
Brundza Antanas 535
Brundza M. 538
Brūzgos 339
Bružaitė Aušra 627, 637
Bružas Vladas 1152
Bublys 1016
Būblys A. 323
Bublys A. 710
Bublys Aleksandras 512, 551
Bublys Feliksas 667
Būblytė Anelė 323
Bubnys Arūnas 4, 246, 248, 523, 595
Buchaveckas Stanislovas 7, 14, 592,
1512
Buchholcai-Ropai 117
Buchholcaitė Ona Margarita 116
Buckus Alfonsas 283
Buckus Kazimieras 917
Buckutė Valerija 994
Bučiai 1448
Bučiai 208, 319, 942, 945
Bučienė 643, 964
Bučienė (Jankauskaitė) Anelė 752–754
Bučienė (Motiejūnaitė) Bronė 246,
521, 574, 581, 595, 643, 928, 932, 951,
1434, 1438
Bučienė Genė 941
Bučienė Genovaitė 934
Bučienė Konstancija 1191, 1193, 1196,
1197, 1199, 1205–1210, 1212–1215, 1218,
1380
Bučienė Ona 946
Bučius 319, 1402
Bučius A. 593, 941
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Bučius Alfonsas 934
Bučius Algimantas 5, 7, 8, 10, 13,
14, 16, 17, 246, 521, 595, 643, 926–928,
952, 1434, 1438, 1458, 1461, 1468, 1512
Bučius Antanas 927, 934, 935, 939,
963, 1380, 1438
Bučius Ignas 946
Bučius Jonas 947, 1364
Bučius Julius 934
Bučius Jurgis 246, 521, 871, 926–928,
1438
Bučius Kazimieras 929
Bučius Kazys 226, 927, 929, 930, 934,
939, 941
Bučius Steponas 929, 934, 941
Bučiūtė Diana 941, 1465
Bučiūtė Elena Nijolė 10, 17, 522,
926, 928, 1438, 1441, 1443, 1444, 1450,
1458, 1495
Bučiūtė Marija 523, 524, 642, 691,
863, 871, 927, 929, 930, 939, 940, 1376,
1378
Bučiūtė Nijolė 642, 643, 871, 930,
935, 942, 952, 1439, 1440, 1442,
1445–1450
Bučiūtė Ona 973
Bučiūtė Paulina 927
Bučiūtė Stasė 934
Bučiūtė Stefa 752, 753, 754
Bučiūtė Uršulė 642
Bučiūtė Veronika 927, 929, 930, 931,
934, 939
Bučiuvienė (Šukytė) Juozapota 927
Bučytė Uršulė 409
Budreika 297
Budreika Albinas 268
Budreika Antanas 287
Budreika Bronius 313
Budreika Eduardas 1440, 1445
Budreika Eimutis 287
Budreika Izidorius 244
Budreika Jonas 755, 757, 944
Budreika Petras 313
Budreika Vytautas 287
Budreikai 591
Budreikaitė 870
Budreikaitė Juzefa 675
Budreikaitė Stasė 1010
Budreikienė Vitalija 287
Budrienė Rima 656
Budrys Antanas 1427
Budrys Jonas 1427
Budrytė Anelė 292
Būdvytis Dominikas 559
Būdvytis Domininkas 194, 502, 551
Bufienė G. 1390
Būga 1347, 1355
Buga Izidorius 226
Buga J. 227
Būga Jonas 243, 282
Būga Kazimieras 1027, 1344, 1354,
1359
Būga M. 1372
Būga Motiejus 1357
Būga Romas 282
Bugailiškis Peliksas 1424, 1425, 1428
Būgienė Marijona 282
Buitavičius D. 589, 700
Buitvilienė 861
Buitvydas Povilas 296
Buitvydienė Felicija 1191, 1192, 1201,
1212, 1214, 1217, 1219
Buivydaitė Adelė 989

Buivydaitė Irena 708, 738, 756
Bukauskas Jurgis 406
Bukontas Alfonsas 704
Bulavas J. 230, 231, 238, 240, 242
Bulavienė Loreta 762
Buliauskas Jonas 305
Bulovas Jonas 277
Bulovas Kęstas 482
Bulovienė (Nakaitė) Zoja 389
Bulovienė Loreta 390, 481, 482, 762,
763, 1495
Bulovienė Stefanija 277
Bumblauskas A. 166, 174
Buračas B. 1277, 1289
Burakauskas A. 690
Burakovaitė Ieva 818
Burgess Malvin 707
Burinskaitė I. 103
Burinskaitė Ilona 1266
Burkus Julijonas 507
Burnickas Andrius 639
Buškevičienė (Zolubaitė) Elvyra 752,
753
Butavičius 897
Butiškienė Genovaitė 437
Butiškienė Teresė 290
Butiškis Balys 290
Butiškis Juozas 290
Butiškis Stasys 290
Butiškis Vytautas 290
Butkai 1271
Butkevičius A. 437
Butkevičius R. 723
Butkevičius Robertas 722
Butkienė (Kepalaitė) Teklė 350, 353,
799
Butkienė Konstancija 290
Butkienė Ona 351
Butkienė Pranciška 1245
Butkienė Pranė 290
Butkienė Rima Pranciška 819, 1246
Butkys Adolfas 1495
Butkys Antanas 243
Butkys Bronius 311
Butkys Eigidijus 290
Butkys Gintaras 650
Butkys Jonas 290
Butkys Juozas 196, 404, 425
Butkys Vidas 290
Butkys Vytautas 351, 354, 745
Butkytė Dalia 747, 797
Butkytė Danutė 656
Butkytė Gražina 635
Butkytė Ona 635
Butkytė Palmira 807
Butkus 649, 711
Butkus D. 517
Butkus Juozas 572, 643
Butkutė Adelė 290
Butkutė Konstancija 290
Butkutė Liuda 290
Butvilaitė Rasa 4
Butvilas 861, 863
Butvilienė Ona 570
Butvydas Mykolas 196
Buziliauskas Jonas 819
Bžostauskas Mykolas 170

C
Cechanovičius J. 837
Chadyšas Tadeušas 460
Chaimovičius Izaokas 156

Chaitas Jutkis 611
Charitas Jankelis 571, 593, 594, 861
Chirurgas (Cirurgas) Mejeris 222,
223, 577
Chmelevskis Bogdanas 1439
Chodkevičius Jonas Karolis 168
Choinovskis 161
Chomskis 1463
Chorvatas A. 114
Chreptavičius Adomas 172
Christophe B. 453
Chruščiovas Nikita 1064, 1442
Churginas Aleksys 1453
Cibavičius (Cybowicz) Jonas 499
Cibulskis V. 1033
Cicinskienė (Žukaitė) Alė 701
Ciganienė (Karvelytė) Janina 407
Cinauskaitė-Verbilienė Emilija Dalia
1495
Cinauskas Vilius 254, 285, 365
Cinauskienė (Pivoriūnaitė) Emilija 7,
14, 224, 585, 609, 615, 617, 632, 1174,
1512
Cintas Mošė 1072
Cipkina Liuba 295
Cipkinaitė Raisa 295
Cipkinas Jegoras 295
Cirtai 1072, 1073
Cirtas Maušas 1068, 1072, 1073
Cybavičius Juozas 1434
Colka 1068, 1069
Colka Maušas 1068, 1069. 1072
Cvirka P. 798
Cvirka Vytautas 773
Cvirka Vladas 347
Cvirkaitė Pranutė 773

Č
Čaplinskas A. R. 307
Čapskienė Emilija 268
Čapskis Augustinas 268
Čapskis Valentinas 268
Čapskis Viktoras 252, 268
Čapskytė Jadvyga 268
Čebotariova N. 29
Čechovas A. 701
Čeičienė Veronika 269
Čeičys Algimantas 269
Čeičys Antanas 675, 1031
Čeičys Genovaitė 269
Čeičys Jonas 196, 269
Čekanauskas Eduardas 1450
Čekelis Laurynas 838
Čemberlenas 932
Čepaitienė Auksuolė 8, 16, 154, 904,
1512
Čepaitis V. 440
Čepas Andrius 595
Čepas Antanas 1156
Čepas P. 687
Čepas Petras 244
Čepas Ričardas 5, 12, 196, 1512
Čepelienė (Kepalaitė) Elvyra 7, 15,
621, 1512
Čepėnai 1269, 1433
Čepėnas 1269
Čepėnas 949
Čepėnas Juozapas 10, 17, 504, 1269,
1283, 1431–1433
Čepėnas Pranas 1432, 1433
Čepėnas Stanislovas 1431
Čepėnienė Ona 1431
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Čepinskaitė Irena 776
Čepinskis Vilhelmas 837
Čepkauskaitė Danguolė 651
Čepkauskas Alvydas 744
Čepkauskas Rimantas 651
Čepkauskienė Gendra 747
Čeponis 232, 344
Čeponis Adolfas 896
Čeponis Kazys 153, 537, 538
Čeponys 1014
Čeponytė Alesė 700
Čeponytė Emilė 1006, 1014
Čeponytė Kazė 865
Čeponytė Liuda 1014
Čepukai 1093, 1169
Čepukaitė Dalia 1152, 1153,
1156–1158
Čepukaitė Janina 386
Čepukaitė Vilma 635
Čepukaitė-Černuvienė Ona 280, 281
Čepukas 992, 993, 1152
Čepukas Algis 330, 406, 783, 1039
Čepukas Jonas 244, 336, 783, 1495
Čepukas Juozapas 1150, 1151, 1155
Čepukas Juozas 336, 1150, 1151,
1357
Čepukas Justinas 157
Čepukas Kajetonas 286, 1039
Čepukas Kazimieras 259, 1150–1153,
1156, 1158
Čepukas Kazys 586
Čepukas Liudvikas 1150, 1151, 1154,
1156
Čepukas Petras 259
Čepukas Pranas 196
Čepukas Tadas 330
Čepukas Vytautas 294
Čepukienė 386
Čepukienė Agota 330
Čepukienė Kostė 294
Čepukienė Marijona 1039
Čepukienė Ona 259
Čepukoniai 945, 949
Čepukonienė O. 773
Čepukonis 967, 969, 981
Čepukonis Antanas 379, 391, 966, 975
Čepukonis Balys 951
Čepukonis J. 93
Čepukonis Jonas 379, 968, 983
Čepukonis Kleopasas 962
Čepukonis V.-Kietis 1496
Čepukonis Vaclovas 306, 316, 1496
Čepukonis-Tigras, Kietis Vaclovas
296, 315, 1496
Čepukonytė 391, 975
Čepulis Jonas 1496
Černiai 306
Černiauskas Kazys 268
Černienė Ona 278, 1265
Černis J. 687
Černius Jonas 278, 281, 296, 298,
301–304, 307, 460, 591
Černius Juozas 278, 280, 281, 1265
Černius Kazys 675
Černius Petras 278, 281, 302, 305,
591
Černius-Tigras Jonas 132, 133
Černius-Špokas Petras 304, 305
Černiūtė Stefanija 278, 280, 281
Čerškai 910, 911
Čerškus 222
Čerškus (Čerskis, Черский) Jonas
124, 541, 700, 910

Čerškus A. 541
Čerškus Antanas 342
Čerškus Balys 910
Čerškus J. 541
Čerškus Kazys 922
Čerškus Robertas 216
Čerškus Stanislovas 910
Čerškutė S. 1508
Čerškutė Teklė 210
Čerškuvienė (Skvarnavičiūtė) Ona 910
Četkauskas Vytautas 1461
Čibinskienė (Lokcikaitė) Liana 436
Čibiras K. 1293
Čiočytė Teresė 649, 899
Čipaitė Salomėja 285
Čipaitė Stasė 285
Čipas Antanas 285
Čipas Juozas 285
Čipienė 1176
Čiplys-Vijūnas K. 793, 832
Čiplytė Vilma 10, 17, 75, 1382, 1512
Čirūna 297, 649, 899
Čirūna Jonas 262
Čirūna Petras 351
Čirūnai 1018
Čirūnaitė Elena 277
Čirūnaitė Ona 1018
Čirūnas 326
Čirūnas Aleksas 277, 1018
Čirūnas Petras 224, 878, 1102
Čirūnienė 1314
Čirūnienė (Kepalaitė) Marija 9, 16,
221, 224, 746, 786, 799, 1099, 1512
Čirūnienė Marytė 744, 878, 1487
Čirūnienė Nijolė 779, 822
Čirunonis Jonas 1028
Čiurinskas 1368
Čiurlionienė-Kymantaitė S. 672,
1033
Čiurlionis 1446, 1464, 1497
Čiurlionis M. K. 87, 837, 1453
Čiurlionytė Danutė 733
Čiurlys Antanas 752, 1357
Čiurlys Pranas 285
Čiurlytė Bronė 674, 675
Čiurlytė Elena 285
Čiuželis Juozas 196
Čivilienė 1217
Čižauskas Vladislovas 1432
Čižauskienė (Pakštaitė) Benedikta
(Bena) Jaunutė 731, 784, 788
Čižauskienė Benjamina 808
Čižiūnas Bronius 671
Čižiūnas Danielius 666, 680, 833
Čižiūnas Kostas 229
Čižiūnienė (Stukaitė) Stefa 666
Čižūnas Danielius 647, 648
Čypai 211
Čypaitė Aldona 638, 654
Čypaitė Jūratė 703
Čypaitė Kristina 715
Čypas 202, 862, 874
Čypas Jonas 212, 218, 394, 395
Čypas Justinas 220
Čypas Kazys 381
Čypas Petras 211
Čypienė (Šeinauskaitė) Elena 8, 16,
1005, 1512
Čypienė Alvyra 778
Čypienė E. 255, 949
Čypienė Genė 386
Čypienė Jūratė 813
Čypienė Veronika 1376

Lietuvos valsčiai

D
Dabkevičius Balys 243
Dabrega 1012, 1013, 1019
Dabrega Alfonsas 1016
Dabrega Jonas 1013, 1016
Dabrega Kazimieras 261
Dabrega Vytautas 1016, 1153, 1154
Dabregai 1013
Dabregaitė Danutė 1016, 1019
Dabregaitė Elena 655
Dabregaitė Kostė 1013
Dabregaitė Lina 629, 812, 818, 826
Dabregaitė Ona 656
Dabregaitė Rita 820, 821
Dabregienė (Palskytė) Elena 1014
Dabregienė Janina 1154, 1163
Dabriaga K. 1269, 1273, 1277, 1279
Dabriagienė Irena 811, 818
Dagiai 317, 887, 889, 891, 905, 1475
Dagienė 1046
Dagienė (Grižaitė) Genovaitė 1305
Dagienė (Misiūnaitė) Agnė 616
Dagienė (Neniškytė) Anelė 1035
Dagienė (Pajarskaitė) Genovaitė 387,
1175, 1176
Dagienė (Trakaitė) Giedrė 810
Dagienė (Vadlugaitė) Monika 702
Dagienė Anelė 163, 1039, 1045, 1046,
1055, 1056
Dagienė Birutė 351
Dagienė Bronė 351, 1101
Dagienė Genovaitė 1179–1181,
1184–1186
Dagienė Giedrė 8, 15, 20, 465,
733–737, 800, 810–812, 817, 822, 826,
1480, 1512
Dagienė J. 964
Dagienė Janina 755
Dagienė Ona 391, 975, 1045
Dagienė Rita 1491
Dagienė Veronika 891
Dagys 110, 310, 889, 891, 898, 1334
Dagys A. 643, 964, 1033, 1034, 1037,
1039
Dagys Alfonsas 226, 255, 1030, 1031,
1033, 1034, 1045, 1046, 1055, 1056,
1065
Dagys Algis 1046
Dagys Alius 787
Dagys Aloyzas 755
Dagys Alpukas 1034
Dagys Andrius 352, 795
Dagys Antanas 163, 190, 206, 207,
331, 1046, 1065, 1099, 1305, 1475
Dagys Bonifacas 1046, 1058, 1475
Dagys Bronius 258, 312
Dagys Česlovas 1026, 1045, 1046,
1065
Dagys Jonas 1269, 1277
Dagys Jonas 212, 755, 883, 891, 960
Dagys Jonas Aleksandras 889
Dagys Juozas 244, 309, 310
Dagys Jurgis 1475
Dagys Karolis 949, 1022, 1064, 1065,
1067, 1268, 1269, 1277, 1280, 1283,
1496
Dagys Kazimieras 891, 892
Dagys Kostas 1065
Dagys Lionginas 932
Dagys Mykolas 889, 891
Dagys Motiejus 889, 891, 892
Dagys Napalys 297
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Dagys Nėrijus 352
Dagys Peleksas 891, 892
Dagys Peliksas 889
Dagys Petras 1100
Dagys Povilas 1102
Dagys Saulius 651
Dagys Silvestras 163, 1028, 1065
Dagys Steponas 351, 354, 787, 790,
791, 795
Dagys Vincas 379, 946, 947, 952, 966,
967, 975
Dagys Vytautas 258, 386, 387, 778,
818, 1100, 1175–1179, 1182–1188
Dagytė 1344
Dagytė Alvina 8, 15, 667, 1046, 1512
Dagytė Antanina 1046
Dagytė Bronislava 689
Dagytė D. 643
Dagytė Eugenija 1046
Dagytė Genė 1045
Dagytė J. 643
Dagytė Janina 755
Dagytė Jolanta 651, 792
Dagytė Julė 889
Dagytė Julijona 889
Dagytė Jūratė 750
Dagytė Kostė 1045
Dagytė Liongina 1046, 1475
Dagytė Liuda 7–10, 14–18, 75, 526,
684, 689, 690, 1020, 1247, 1475, 1478,
1493, 1512
Dagytė Marijona 1045
Dagytė Marytė 1099
Dagytė Michalina 889
Dagytė Ona 1045
Dagytė Uršulė 889
Dainienė (Adomonytė) 700
Dainys J. 773
Dainys Jonas 828
Dakanis B. 89
Dalibogaitė Julija 561
Dalinauskas Antanas 607
Dalmantas Juozas 396
Dalmontaitė B. 803
Dalmotaitė Lauryna 738, 740, 812,
820, 821
Dalmotas Jonas 255
Dalmotienė 1491
Dambrauskaitė Julė 1038
Dambrauskaitė Julija 385
Dambrauskaitė Ona 1038
Dambrauskas A. 503, 1431
Dambrauskienė (Baltrūnaitė) Genė
752
Dambrauskienė Danutė 708
Dambrauskienė Ona 1038
Daminauskas Julius 406
Daminauskas Rimas 830
Daminauskienė (Motiejūnaitė) Sofija
710, 711
Damulienė Teresė 1339
Danienė Teresė 245
Daniūnas Donatas 860
Danytė (Baronienė) Julija Genutė 647
Danutė Vincerzevičiūtė (Nekrašienė)
1468
Dapkus Jonas 1357
Dapkus Linas 644
Dapkus Pranas 935
Dapšiai 457
Dapšys Jonas 457
Dapšys Juozas 457, 460
Dapšys Jurgis 306, 457

Dapšys Kazimieras 457, 460
Dapšys Vladas 457
Darius Steponas 130, 131, 133, 209,
304, 305, 407
Daščioraitė Rūta 635
Daščioras 1335
Daškus Arnoldas 738
Daugėla 968
Daugnora L. 88, 95
Daugudis V. 87
Daujėda 1313, 1314
Daukaitė 1013
Daukaitė Aldona 981
Daukantas Simonas 576, 579
Daukša Juozapas 499
Daukus 729
Daunys Stanislavas 1474
Daunytė Vincenta 564
Daunoras B. 940
Davainiai 324, 1010
Davainienė 1010
Davainienė (Motiejūnaitė) Liuda 1305
Davainienė Alė 713
Davainienė L. 1244
Davainienė Liuda 1243
Davainis 1011
Davainis Albinas 1010, 1011
Davainis Jonas 1010, 1016
Davainis P. 326
Davainis Pranciškus 1010, 1016
Davainis Vytautas 1010, 1017, 1305
Davainytė Bronė 1010, 1011
Davainytė Irena 778, 797
Davidavičius Arūnas 796
Davidavičius Martynas 479, 482
Davidavičiūtė Miglė 479
Davidavičiūtė Rita 789
Davydas Stasys 624
Davolis 866
Davolis Jonas 863
Davolis Petras 286
Deksnys Bronius 5, 7, 12, 14, 154,
182, 489, 1026, 1028, 1512
Deksnys J. 114, 116, 117
Delekrua Eugenijus 175
Dembo Icikas 693, 695
Demidovas 1495
Derbutas Juozas 845
Derbutienė Nijolė 773, 774
Deveikis Antanas 1273, 1283
Deveraux Jude 738
Devižis Petras 955, 956, 985
Didelytė Milda 654
Didžgalvienė 316
Didžgalvienė Akvilė 262
Didžgalvienė Bronė 1014, 1022
Didžgalvienė Karusė 315
Didžgalvienė Rasa 807
Didžgalvis 316, 861
Didžgalvis Algirdas 262
Didžgalvis Antanas 262
Didžgalvis Arvydas 656, 807
Didžgalvis Gintaras 650
Didžgalvis J. 1014
Didžgalvis Juozas 270, 1176
Didžgalvis Jurgis 265
Didžgalvis Marcelinas 899
Didžgalvis Stasys 315
Didžgalvytė Dalytė 1014
Didžgalvytė Danutė 262
Didžgalvytė Elvyra 262
Didžgalvytė Janina 994, 995
Didžgalvytė Joana 671, 675

Didžgalvytė V. 1011
Didžiagalvienė Akvilė 262
Didžiagalvienė Antanina 265
Didžiagalvienė Zofija 1315
Didžiulienė-Žmona L. 793, 832, 926
Didžiulis Jonas 502, 503
Dikčius 1151
Dilienė (Jurkštaitė) Genovaitė 465,
1163, 1166–1668, 1174
Dilienė Ksaverija 1375, 1378, 1406
Dilys Albinas 297, 460
Dilys Antanas 306
Dilys Jonas 306, 460
Dilys Petras 460
Dilys Pranas 269
Dilytė V. 215
Dimša Petras 819, 821
Diržiai 9, 16, 203, 1105
Diržienė 964
Diržienė (Kazanavičiūtė) Janina 764
Diržienė Jadvyga 1105
Diržienė Konstancija 270
Diržienė Ona 264, 1106
Diržienė Uršulė 1173
Diržys 1322
Diržys 115, 116, 356, 863
Diržys Algimantas 604, 609, 610
Diržys Algis 868
Diržys Antanas 1461, 1463
Diržys Balys 1105, 1106
Diržys Jonas 5, 12, 202, 203, 212,
213, 244, 264, 270, 460, 642, 963
Diržys Juozas 258, 259, 270, 1377
Diržys Kostas 1105
Diržys M. 96
Diržys Matas 264
Diržys Petras 271
Diržys Pranciškus 642, 643
Diržys Ričardas 1106
Diržys Stanislovas 157
Diržys Stasys 264
Diržys Vidmantas 1106
Diržys Virginijus 636, 1161, 1162
Diržys Vytautas 264
Diržys Vladas 270, 1105, 1106
Diržytė 1219, 1313, 1314
Diržytė (Zovienė) Bronė 729
Diržytė Anelė 1105, 1106
Diržytė Bronė 653–655, 803, 804
Diržytė Bronislava 1173
Diržytė E. 1011
Diržytė Elena 264
Diržytė Rita 1106
Diržytė Rožė 264
Diržytė Stasė 1173
Diržytė Stefanija 264
Diržytė Vanda 271
Dobilas 1433
Dobilas J. 1433
Dobkevičienė Angelija 268
Dobkevičius 729
Dobkevičius (Dobkiewicz)
Kazimieras 509
Dobkevičius Balys 268, 1364
Dobkevičius Feliksas 708, 1496
Dobkevičius Gediminas 301
Dočius 1368
Dočys 1368
Dolgovas Olegas 659, 660
Dominauskas 335
Dominauskas Bronius 1153, 1154,
1156
Dominauskas Gražvydas 833
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Dominauskas Rimantas 224
Doncova Darja 738, 748, 756
Donelaitis Kristijonas 703, 1446
Donkovskis Voicechas 161
Dorosevičius (Dorosewicz) Petras 498,
509
Dovainienė 1387
Dovainienė (Motiejūnaitė) Liuda 1300
Dovydaitis J. 538, 1378
Dovydaitis Jonas 700
Dovydaitis Jurgis 1375, 1377, 1406
Dovydas 199
Drambauskas 1295
Drebulienė (Kužulytė) Danutė 718,
719
Drėgva E. 943
Driskius K. 1269, 1277, 1534
Driskiūtė Audinga 11, 18
Driskiuvienė Živilė 4
Drobnys Antanas 1444
Drozdovskis 161
Drozdowski K. A. 1254
Drozdowskis 1431
Dručiūnaitė Genovaitė 654, 655
Dručiūnaitė Marytė 1081
Dručiūnas Bronius 1081
Dručiūnas Povilas 1081
Dručiūnienė (Martinėlytė) Teresė 1081
Dručiūnienė (Narbutaitė) Stasė 1316
Druskinytė 599
Dubauskas Jonas 1153
Dubickas Jonas 4
Dubikaltienė Aira 4, 10, 11, 18, 1512,
1526, 1528, 1529, 1531, 1536
Dubonis A. 143
Dūda Albinas 275
Duderis K. 89
Dudonienė (Dalmotaitė) Bronė 1275
Dudonienė Vida 771
Dudonis Antanas 256
Dudonis Gytis 1161, 1162
Dūdonis Jurgis 285
Dudonis Petras 285
Dudonis Vytautas 1160–1162
Duknauskas Antanas 183
Duksa Z. 108
Dūkštas Donatas 716
Dulaitienė (Glemžaitė) Elvyra 1375
Dulinskas Egidijus 994
Dulinskas Rytis 994
Dulkė 1335, 1336
Dulkė Antanas 1358
Dulkė Balys 206, 997, 999
Dulkė Jonas 997, 998
Dulkė Juozas 275
Dulkė Napalys 1270, 1271
Dulkė Vidas 413
Dulkė Vladas 347, 401, 423, 463, 655,
776, 790, 806, 807, 809, 821, 823, 1483
Dulkienė (Didelytė) M. 655
Dulkienė Milda 656, 658, 660, 807
Dulkienė Teofilė 291
Dulkienė Zosė 997
Dulkyčia 1337
Dulkyčia Nastė 1335
Dulkys Jonas 291
Dulkys Juozas 291
Dulkys Kazys 291
Dulkytė 691
Dulkytė Aldona 988, 997, 998
Dulkytė Elena 291
Dulkytė Regina 656
Dumas Alexandre 708

Dundulienė P. 1289
Duninas-Rajeckis Gedeonas 116
Dušanskis Nachmanas 339
Dvilevičius J. 597
Dvylavičienė Ona 946
Dvorecas Betsalelis Paltinas 200
Dzešulskis Jurgis 510, 511
Dženkaitis J. 1151
Džingytė Marijona 1377
Džiugeliai 809, 991
Džiugelienė 340, 341
Džiugelienė (Butėnaitė) Eleonora 403,
405
Džiugelienė Adelė 990
Džiugelienė Bronė 265, 1171, 1172
Džiugelienė Elena 425
Džiugelienė Eleonora 803, 807, 809,
818
Džiugelienė O. 614
Džiugelis 557, 988
Džiugelis Jonas 6, 14, 279, 305, 462,
990, 1085, 1512
Džiugelis Juozas 803, 807
Džiugelis Jurgis 265
Džiugelis Konstantinas 547
Džiugelis Kostas 265
Džiugelis Napalys 265
Džiugelis Petras 989, 990, 998
Džiugelis Petras Vytautas 279
Džiugelis Povilas 865
Džiugelis Vytautas 279, 404, 462,
989, 991
Džiugelis Vladas 990
Džiugelytė 988
Džiugelytė Bronė 642
Džiugelytė Elena 991
Džiugelytė Eugenija 991
Džiugelytė Malvina 265, 1169, 1171
Džiugelytė Ona 265, 1184

E
Edisonas Tomas Alvas 210
Efremenko A. 240
Eidintas A. 1068
Eigminaitė Genutė 1080, 1087
Eigminaitė Vida 635
Eigminas Albinas 6, 13, 75, 372, 415,
419, 728, 739, 771, 858, 1512
Eigminas Algimantas 1080
Eigminas Kazimieras 1080, 1083, 1087
Eigminienė 1085, 1087, 1088, 1093
Eigminienė (Martinėlytė) Ona 1080,
1081
Einoris Vytautas 823
Eisėnaitė Lolita 808
Eitavičienė (Žliubaitė) Valerija 1167
Elijahas 199
Elijasonas Šaptai 5, 12, 201, 1512
Elžbieta, Šv. 914, 915, 918
Enarkis 344, 863
Endzelytė 1342
Endzelytė R. 1359
Endzinas A. 104
Erelienė 863
Ezopas 601

F
Fain Meir 200
Faustova M. A. 29
Fedaravičius (Fiedorowicz) Bonifacas
499

Lietuvos valsčiai

Federavičius Algimantas 805
Feldmanas 201
Filipovičius Krošinskis Timotiejus
Firkovičius R. 1109
Flakas Kvintas Horacijus 1500
Florijonas, Šv. 1276, 1277
Foifkis 1068
Fondertinaitė Elžbieta 115

143

G
Gabrėnas 115
Gabrytė Veronika 1232, 1488
Gačionis 696
Gaduševičius Juozas 153
Gaidys 408, 862
Gaigalaitė Nijolė 1448
Gaigalaitė Vladislava 581
Gaigalas Algirdas 4, 23, 90
Gaigalas Antanas 331
Gaigalas Paulius 437
Gailevičienė 1103
Gailevičius Povilas 499
Gailiūnas Bronius 593, 596, 597
Gailiūnas Petras 254, 286
Gaižauskas Kazimieras 460
Gaižutis Algirdas 4
Galiauskaitė Antanina 573, 574, 643,
951
Galiauskas 598
Galiniai 1081
Galinienė Veronika 259
Galinis Jurgis [Jurgis Smalstys]. 545,
549, 1420
Galinis Arvydas 1496
Galinis J. 1086
Galinis Vytautas 259
Galinytė Bronė 259
Galvanauskas Ernestas 195
Galvelis Antanas 586
Galvydienė Laima 351, 353, 463, 787
Galvydienė Ona 1357
Galvydienė S. 717
Galvydienė Veronika 888
Galvydis 250, 643, 892, 895
Galvydis A. 803
Galvydis Algirdas 782
Galvydis Algis 741, 773
Galvydis Antanas 255, 290
Galvydis B. 109
Galvydis Bronius 353, 354, 787
Galvydis Jonas 109, 297, 888,
894–897, 899, 900, 903
Galvydis N. 1434
Galvydis Napalys 248, 249
Galvydis Pranas 233, 245, 897, 899
Galvydis Pranciškus 894, 899
Galvydis Remigijus 635
Galvydytė Renata 744
Galvonaitė Marijona 997
Galvonas Vincas 675
Galvonienė (Bučinskaitė) Ona 675
Ganeckis 183
Garas 862
Garbaliauskaitė Bernadeta 1001
Garbauskaitė Genė 1038
Garbauskaitė Karolina 675
Garcia Lorca F. 1495
Gargasaitė D. J. 1419
Gargasas Jonas 616, 618
Gargasienė O. 614
Gargasienė Valerija 615, 616, 618
Garjunovas Deimantas 840
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Garjunovas Rimvydas 840
Garškaitė Rita 9, 16, 1249, 1512
Garuckaitė Adelė 572, 643, 951, 952
Garuoliai 921
Garuolienė (Janavičiūtė) Emilija 920,
921
Garuolis Deividas 819
Garuolis Vladas 921
Garuolytė Genutė 921
Gasilavičienė (Muralytė) Elena 249,
250, 566, 569
Gasiūnaitė Irena 290
Gasiūnaitė Zita 290
Gasiūnas Algirdas 1465
Gasiūnas Alvydas 845
Gasiūnas Jonas 290
Gasiūnas Jurgis 703
Gasiūnas Leonas 290
Gasiūnas V. 1277
Gasiūnas Vidutis 290
Gasiūnas Vytautas 739
Gasiūnas Vladas 1266
Gasiūnienė Akvilina 290
Gasiūnienė Sigita 6, 8, 14, 15, 465,
467, 471, 584, 773, 776–778, 818, 846,
847, 852, 1512
Gasperavičienė (Čepurnaitė) Ona 594
Gates Billas 766
Gatesai, Melinda 766
Gaudėšius Jonas 548
Gauduševičius (Gaudėšius) Juozapas
501, 537–539, 547, 548
Gavelis 346
Gavėnai 1000, 1001, 1017
Gavėnaitė 1176
Gavėnaitė Albina 995, 1017
Gavėnaitė Danutė 1001
Gavėnaitė Jurgita 644
Gavėnaitė Kazė 1017
Gavėnaitė Odeta 1001
Gavėnaitė Violeta 1001
Gavėnaitė Virgutė 1001
Gavėnas 317, 889, 1017, 1176, 1328
Gavėnas A. 987
Gavėnas Alfonsas 1001
Gavėnas Antanas 1000–1002
Gavėnas Dominykas 1000
Gavėnas Eimantas 837, 840
Gavėnas Jonas 213, 224, 836, 839,
1000
Gavėnas Petras 1001
Gavėnas Pranciškus 896
Gavėnas Rimantas 482
Gavėnas S. 1160
Gavėnas Stanislovas 8, 16, 718, 986,
988, 1001, 1002, 1512
Gavėnas Vytautas 1001
Gavėnas Vladas 213
Gavenavičienė 773
Gavenavičius 247
Gavėnavičius 334
Gavenavičius Algis 773, 774
Gavėnienė Barbora 1001
Gavėnienė Genė 665
Gavėnienė Genovaitė 836
Gavėnienė Uršulė 1000
Gecevičienė G. 1376
Gečiai 1042
Gečienė (Davainytė) Agota 1041, 1042
Gečius Pranas 1042
Gečius Vincas 1033, 1034, 1036, 1041,
1042, 1297
Gečiūtė 407, 1176

Gečiūtė Antanina 1041
Gečiūtė Elena 1032, 1041, 1042, 1205,
1295, 1297, 1305
Gediminas, kunigaikštis 133, 407,
954, 1442–1444, 1447, 1450, 1451, 1498,
1508, 1509, 1511
Gedminas (Giedmin) Marcelinas 509
Gedminas Justinas 673, 675
Gedvilas Mečislovas 241, 242, 600,
657
Geelen-Smolski Žermena 1436
Geitsai (Gates), Melinda 749, 762
Geitsas (Gates) Bilas 736, 749, 762
Geleževičienė Bronė 870
Geleževičius Antanas 1159, 1160,
1162
Geleževičius Gintautas 1160, 1162
Geninas Morduchas 594
Geniušas J. 600, 798
Gerbeniai 861
Gerbinienė K. 602
Gerbinienė Kotryna 265, 602, 1434
Gerbinis M. 602
Gerulaitienė Adelė 616
Gerulaitis Virginijus 4
Gervienė (Malcytė) Ona 589, 1416
Giedraitienė Elena 278, 281
Giedraitis 1417
Giedraitis Balys 278, 281
Giedraitis J. 1416
Giedraitis Romualdas 172
Giedraitis Stanislovas 147
Giedraitytė Alma Genovaitė 278, 281
Giedraitytė Jadvyga 278, 281
Giedraitytė Vanda 278, 281
Giedrys Kazys 962, 1496
Gikienė Elena 572
Gikys Jonas 572, 1496
Gikys Juozas 264
Gikytė (Tumienė) Paulina 783, 1299
Gildutienė Juzė 279
Gildutis 1072
Gildutis Antanas 279, 1069, 1070
Gilys Antanas 1497
Gille Z. 443
Gimbutienė (Zolubaitė) Pranė 224,
381
Gimbutienė Veronika 279
Gimbutis A. 597
Gimbutis Bronius 279, 280
Gimbutis J. 382
Gimbutis Juozas 224, 309, 381, 424
Gimbutis Mykolas 206, 212, 213,
222–224
Gimbutis Petras 279, 280
Gimbutis Tadas 279
Gimbutytė Ona 279
Gimbutytė Stefa 223, 224
Gimžauskaitė Sofija 654
Gimžauskienė Sofija 655
Ginsbergas 861
Gintautienė (Tumaitė) Bronė 615, 618
Ginzbergas Leiba 209, 522, 524, 1434
Gipiškienė (Smalstytė) Ona 752
Gipiškienė Vilma 467
Gipiškis Petras 1163
Gipiškytė Aldona 635
Gipiškytė Gražina 635
Gipiškytė Ona 764
Gira Liudas 596, 600, 693, 1433
Girdenis Povilas 722
Girėnas Stasys 130, 131, 133, 209,
304, 305, 407

Girgždienė (Lašaitė) Ona 1168, 1169,
1171, 1174, 1295, 1297, 1298, 1301,
1302, 1305
Girgždys Antanas 244
Girgždys Jonas 586, 587
Girgždys Rimantas 635
Girgždys Robertas 635, 846, 847, 852
Girgždys Vytautas 335, 587, 1298
Girgždytė Danguolė 656
Girininkas A. 88, 95
Girininkienė Vida 4
Giriūnaitė Audronė 635
Giriūnaitė Vanda 1085
Giriūnas Albinas 870
Giriūnas Jonas 1085
Giriūnas Kazimieras 266, 645–648,
653, 803, 933
Giriūnienė 1085
Giriūnienė Marijona 1220
Giriūnienė Stasė 266, 843
Giriūnienė Vanda 647, 786
Gitkė 1071
Giunterytė-Puzinienė G. 164
Gykienė Stefanija 649
Gykis Juozas 899
Gykys 126, 643, 892
Gykys Gasparas 963
Gykys J. 595, 652
Gykys Jonas 645, 649
Gykys Juozas 245, 649, 741, 782, 882
Gykys M. 963
Gykytė 1334
Gykytė Marytė 963
Gykytė Nijolė 649
Gylienė Rita 722
Gylys Antanas 708
Gylys J. 1459
Gylys Juozapas 539
Girininkienė Vida 1534
Glinskai, Ramūnė 793
Glinskas Saulius 791–793
Glinskiai 145
Glinskienė Ramunė 626, 629, 641, 818
Glinskis Jurijus 145
Glinskis Semionas 145
Gobė Balys 994
Gobienė Felicija 866
Gobis Antanas 507, 866, 868, 869, 871
Gobis V. 1269
Gobytė Zofija 866
Gobytė Zosė 870
Gocentas Vytautas 1534
Gochleris 369
Goebelis Bruno 1114
Gogelis Jonas 896, 897, 900
Gogelis Jurgis 1426
Gogolis N. 648, 787, 802
Golinevičius J. 153
Golinevičius Ustinas 123, 1109, 1112
Gončaras Anupras 283
Gorbačiovas Michailas 441, 533
Gordonas Dovydas 199
Gordonas Elijahas 199
Gordonas Hiršas Leibas 199
Gorinas Vytautas 1104
Goryševskis Jonas 147
Gorjunova Žydrė 721
Gorjunovas Deimantas 721
Gorjunovas Rimvydas 715, 720
Gorkis 1498
Goscevičius (Gościewicz) Benediktas
509
Govedas Adolfas 653
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Govedienė Stefa 653
Grabaris I. 1504
Grabauskaitė Kazimiera 286
Grabauskas 1175
Grabauskas Adomas 286
Grabauskas Juozas 281
Grabauskas Vytautas 212, 214, 224,
344, 1377
Grabauskienė Aldona 818
Grabauskienė Anelė 286
Grablis Jurgis 687
Gradeckaitė Alė 995
Gradeckaitė Regina 995
Gradeckas 1017
Gradeckas Juozas 995
Gradeckas Mykolas 994
Gradeckas Petras 995
Gradeckas Stasys 994, 995
Gradeckienė Janina 995
Graibus Rimgaudas 704
Graibuvienė (Šinkūnaitė) Pranutė 782,
783
Granauskas Romualdas 707
Graurogkas Antanas 193, 194
Gražienė (Kazlaitė) Dalia 659–661
Gražienė (Narijauskaitė) Nijolė 826
Gražienė (Vilutytė) Ona 224
Gražienė Ona 276, 812
Gražiūnas Albinas 250
Gražys 695
Gražys B. 1503
Gražys Bronius 733–735, 804, 806,
819, 1456, 1497, 1503
Gražys Jonas 205, 206, 243
Gražys Juozas 224, 276, 462, 812
Gražys Pranas 255
Gražytė Gražina 276
Gražytė Liucija 276
Gražytė Ona 654, 655
Gregorauskas M. 230
Greibus Leonas 1048
Greimas Algirdas Julius 889
Grybauskaitė Dalia 1534
Gricius A. 679, 681
Gricius Donatas 1023
Grigaitė (Pročkienė) Banga 773, 774
Grigalavičienė Elena 88, 110
Grigaliūnaitė Liudvika 576
Grigaliūnaitė Valerija 579, 663
Grigaliūnas Juozas 220, 332, 348, 349
Grigaliūnas Mykolas 512, 513, 675
Grigaliūnas Petras 576
Grigaliūnas-Glovackis Vincas 1426,
1427
Grigaliūnienė Alena 6, 13, 220, 320,
712, 1512
Grigaravičienė Julija 570
Grigas K. 1390
Grigas Petras 268, 460
Grigas Romualdas 4, 1534
Grigelionis Bronius 1066
Grigelis Antanas 1157
Grigonis Pranas 276
Grigonis Vytautas 223
Grigonytė Viktorija 796
Grimalauskaitė Marija 753
Grinaveckienė E. 1359
Grindzbergas 344
Grinius Kazys 546, 937
Grinkevičienė (Beresnevičiūtė) Ona
675
Grinkevičiūtė A. 108
Griška Jonas 196

Griška Silvestras 192
Griškevičius P. 533
Grižai 636, 1099
Grižaitė Karolina 1419
Grižaitė Regina 655
Grižas Algis 782
Grižas Aloyzas 1497
Grižas Bronius 258
Grižas Dominykas 262
Grižas Jonas 258, 664, 665
Grižas Juozas 1100, 1101
Grižas Jurgis 297, 298
Grižas K. 1178, 1180, 1186
Grižas Kazys 196, 386, 787, 1101,
1175
Grižas Lionius 783, 784
Grižienė Felicija 196
Grižienė Stasė 787, 788, 1102
Grižinauskai, P. 815
Grižinauskai, V. 815
Grižinauskienė Vitalija 738
Grynaimas Antanas 157
Grobliai 205
Groblys Feliksas 206
Groblys Kazys 293, 309
Groblys Pranas 293, 309, 460
Groblys Vladas 293, 309
Grosvaldas (Grossvald) M. G. 29, 30
Grucė Jonas 297
Grumbinas Antanas 321
Grumbinas Feliksas 675, 678
Grumbinas Jonas 255
Grumbinienė Elena 663
Grunskis E. 237
Gruoblienė 964
Gruoblienė Kastutė 647
Gruoblienė Konstancija 755
Gruoblienė Stasė 6–9, 13–16, 20, 330,
348, 427, 428, 465, 472, 474, 649, 782,
790, 793, 794, 797, 818, 1099, 1487,
1512
Gruoblys Bronislovas 281
Gruoblys Feliksas 647
Gruoblys Jonas 297
Gruoblys Kazys 313
Gruoblys Pranas 313
Gruoblys Stasys 647
Gruoblys Tautvilis 715
Gruoblytė Bronė 1296
Gruoblytė Jurgita 352
Gudaitė Laima 789
Gudaitienė (Kancevičiūtė) Birutė 410
Gudas 1084, 1092, 1094
Gudas (Ivanauskas) Matas 1392
Gudavičius J. 690
Gudelienė Eglė 847
Gudelis A. 832
Gudelis Adomas 157
Gudelis Albertas 847
Gudelis Bronius 297
Gudelis Tadas 157
Gudynas P. 1504
Gudonienė Marija 283
Gudonis 1030, 1079, 1332
Gudonis Bronius 283
Gudonis Jonas 157, 512, 671, 675,
902, 1037
Gudonis Povilas 283
Gudžinskas 77
Gudžinskas Zigmantas 84, 739
Gulbinas Motiejus 499, 500
Guobytė R. 85, 88
Gurauskas J. 793

Lietuvos valsčiai

Gurnikai 6, 13, 323, 1016
Gurnikaitė Aldona 278, 326, 328
Gurnikaitė Birutė Bronislava 278,
327, 328
Gurnikaitė Danutė 278
Gurnikaitė Janina 326, 329
Gurnikas 323, 324, 1017
Gurnikas Bronius 278, 327, 328, 438
Gurnikas Jonas 323
Gurnikas Juozapas 323, 324
Gurnikas Juozas 206, 211, 278, 326
Gurnikienė 326
Gurnikienė Filomena 328
Gurnikienė Ona 278, 324
Gustainis Valentinas 703
Gutaravičius Bronius 802–804, 806
Gutaravičius Rimantas 1273, 1274
Gutaravičiūtė Eugenija 730
Guzas Bonifacas 626, 638, 639

H
Hagardo R. 1507
Hakohenas Ben-Cionas 200
Hakohenas Betsalelis 200
Hakohenas Mošė 199, 200
Heras Šmuelis 200
Hiršovicas Jona 199
Hitleris Adolfas 243, 342, 361
Hokušas Antanas 436
Holvait Akselis 836
Horodničius Henrikas 1465
Horvatas Andrius 145
Hosseini Khaled 738

I
Idelkai 1068, 1071
Idelkaitė Aira 1071
Idelkaitė Šarkė 1071
Ignatavičius Povilas 675, 682
Ignotas, Šv. 1444, 1450
Ikamas Vytautas 6, 13, 296, 301, 304,
1513
Ilgenevičius (Ilgieniewicz) Juozapas
509
Imrei Moše 200
Indrašienė Teklė 436
Indrašis A. 690
Indrašiūnienė Teklė 216, 266
Indrašius 861
Indrašius Antanas 216, 217, 266, 372,
436, 615, 619, 1434
Indrašius Juozas 655
Indrašius-Drąsutis Stasys 306
Indrašiūtė Nijolė 216, 266, 436
Indrelė Kazimieras 285
Indrelė Kazys 460
Indrelienė Apolonija 265
Indriūnaitė Elena 264, 265
Indriūnaitė Emilija 1373
Indriūnas 305, 862
Indriūnas (Andriūnas?) Antanas 259
Indriūnas A. 521
Indriūnas Algimantas Valentinas 8,
15, 691, 699, 1497, 1513
Indriūnas Antanas 192
Indriūnas Juozas 192, 402, 692, 695,
696, 729
Indriūnas Petras 197
Indriūnas Povilas 244
Indriūnas Pranas 209, 232, 244, 252,
264, 672, 691, 692, 695, 696, 699, 729
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Indriūnas Vytautas 264, 265, 695
Indriūnienė Julija 283
Indriūnienė Konstancija 264, 691
Ingaunis Pranas 267
Ingaunis-Makareckas Vladas 297
Ingaunytė Aldona 866
Ingaunytė Stasė 866, 1498
Ingeleikis Kazys 272
Ingeleikytė Bronė 272
Ingeleikytė Liuda 272
Irška 1071, 1073
Irtmanas Stanislovas 502, 503, 504
Isokas G. 371
Ivanauskaitė Jurga 708
Ivanauskas Feliksas 292
Ivanauskas Jonas 255, 377–379
Ivanauskas Juozas 804
Ivanauskas Tadas 377, 378
Ivanauskas Vladas 292
Ivanauskienė (Tuskenytė) Zosė 7,
15, 619
Ivanauskienė Reda 722
Ivanauskienė Sofija 656–658
Ivanauskienė Zosė 1513
Ivanova Nadiežda 822
Ivanovas 307, 334, 335
Ivanovas K. 1500
Ivinskis Laurynas 499, 501, 534
Izidorius, Šv. 1317

Y
Yčas Jonas 1453
Yurczak A. 443, 448

J
Jablonskiai 168
Jablonskis Konstantinas 143, 146,
896, 1126
Jacinevičius Andrius 162
Jacka Kazys 252, 294
Jackevičius 1417
Jackevičius (Jackiewicz) Domininkas
498
Jackevičiūtė Izabelė 671
Jagas 944
Jagas A. 598
Jagėla Jonas 308, 460
Jäger E. 84
Jaglinskas 216
Jagminaitė Liucija 575
Jagminaitė Sofija 655
Jagminaitė Zofija 764
Jagminas Petras 575
Jagminas Povilas 575
Jagminas-Bitinas Povilas 297
Jakšys F. 813, 816, 819–821, 823,
826, 827
Jakšys Ferdinandas 654, 729, 733,
802, 813, 816, 818–821, 823, 826, 827,
1456
Jakštas A. 187
Jakštas Jonas 197
Jakštas Kazys 1039, 1058
Jakštas P. 739, 1409
Jakštas Petras 1426
Jakštienė S. 1426
Jakubčionis Algirdas 4
Jakubonienė (Neniškytė) Danguolė
1387
Jakubonienė Birutė 352, 745–747,
799

Jakubonienė Danguolė 829, 830, 833,
838, 841
Jakubonienė Marė 274
Jakubonienė Paulina 274
Jakubonis 325
Jakubonis Albinas 1299
Jakubonis Eduardas 274
Jakubonis Jonas 274
Jakubonis Stanislavas 649
Jakubonis Stanislovas 899
Jakubonis Vladas 888
Jakubonytė Asta 757
Jakubonytė Aušra 651, 746, 793, 794
Jakubonytė Bronė 274
Jakubonytė Bronislava 1193, 1196,
1198, 1207, 1208, 1211
Jakubonytė Danutė 274
Jakubonytė Kristina 732, 755
Jakubonytė Regina 274
Jakutienė Ulia 921
Jakutytė Janina 436
Jalovas Vulfas 1178
Janavičiai 8, 16, 20, 904, 905, 907,
908, 910–915, 921–925
Janavičienė (Buckutė) Marytė 914,
917, 919
Janavičienė (Čerškutė) Agota 910,
911, 914
Janavičienė (Mažeikytė) Valerija 921,
923
Janavičienė (Žvirblytė) Barbora 906
Janavičienė Agota 904, 915, 919–923
Janavičienė Anastazija 905, 906
Janavičienė Barbora 905, 907, 908,
909
Janavičienė Marijona 906
Janavičienė Marytė 914, 915, 918,
919, 922
Janavičienė Valerija 914, 915, 922, 923
Janavičius Adomas 906, 907
Janavičius Albertas 923
Janavičius Aleksandras 905–909
Janavičius Algimantas 917, 919
Janavičius Feliksas 904, 906–908,
910–914, 919–921, 923, 924
Janavičius Jonas 217, 904, 911–920,
922, 923
Janavičius Konstantinas 906, 907
Janavičius Marcijonas 149
Janavičius Mykolas 905, 906
Janavičius Peliksas 908
Janavičius Petras 904, 907–915, 917,
919–925
Janavičius Valdas 923
Janavičius Vytautas 914, 915, 922, 923
Janavičius Vladas 911, 912, 914,
919–921, 923
Janavičiūtė Agnutė 923
Janavičiūtė Bronislava 911
Janavičiūtė Danutė 914, 915, 917, 919,
920, 922, 924, 925
Janavičiūtė Elena 910–912, 914,
922–925
Janavičiūtė Emilija 907, 911, 914, 915,
920–922
Janavičiūtė Jolita 923
Janavičiūtė Jūratė 923
Janavičiūtė Juzefa 907
Janavičiūtė Laura 923
Janavičiūtė Ona 882, 907–909, 914,
921, 922, 924
Janavičiūtė Teresė 906
Janavičiūtė Uršulė 906–908

Janavičiūtė Veronika 906–909
Jančaitė Skaidra 837
Jančienė (Kepalaitė) Zita 666, 988, 1000
Jančys Alfonsas 988, 997, 1000
Jančys Anicetas 297
Jančys Stasys 951
Jančys Vytautas 757
Jančytė Jurgita 997, 1000
Jančytė Justina 997, 1000
Jančytė L. 1013
Jankai 873
Jankauskaitė Elena (Elvyra?) 284
Jankauskaitė Julija 284
Jankauskas Jonas 284
Jankauskas Leonas 438, 460
Jankauskas Napalys 284, 460
Jankauskas Vaclovas 286, 460
Jankauskas Vincas 675
Jankauskas Virginijus 635
Jankauskas Virgius 870
Jankauskienė Anelė 1376
Jankauskienė Melionė 284
Jankevičienė 77
Jankevičienė A. 1108
Jankevičienė R. 84
Jankevičius Stanislovas 509, 510
Jankūnas Matulis 1028
Jankūnas Stasys 1028
Jankus A. 280
Jankus Juozas 873, 1264
Jankuvienė Ona 463, 873
Janonienė Onutė 1219
Janonis 978
Janonis Antanas 319, 386, 975, 1175
Janonis J. 643, 951
Janonis Jonas 244, 285
Janonis Pranas 946
Janovič J. 915
Janovičius Komajevskis J. 114
Janovičius M. 114
Janukėnaitė Rima 799
Janukėnaitė Stasė 575
Janukėnas 1301
Janukėnas Jonas 785
Janukėnas Jurgis 575
Janukėnas Petras 802
Janukėnas Pranas 224, 462, 653–660,
658, 660, 738, 802, 804, 806, 815, 818,
823, 1163, 1478
Janukėnas Vytautas 213, 597, 598
Janukėnienė (Raišytė) Irena 7, 10, 15,
18, 220, 224, 255, 372, 401, 462, 653,
655~661, 734, 738, 739, 800, 803, 804,
806, 807, 812, 815, 822, 823, 826, 1457,
1478–1479, 1498, 1513
Janulaitis Augustinas 1068, 1453
Janulionis 589
Janulionis Juozas 1452, 1462
Janulis Juozas 1426
Janulytė Ona 999
Januševičiūtė Audronė 829
Januška Jonas 595
Jaraminas P. 837
Jarašiūnas Jonas 511
Jarockis Juozapas 499
Jasaitis Povilas 268, 306, 460
Jasas R. 143
Jasinevičienė (Balaišytė) Jadvyga
1026, 1034
Jasinevičienė (Mikulionytė) Birutė
951, 954
Jasinevičienė Zosė 843
Jasinskis Jokūbas 171
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Jasiulionis 124
Jasiulionytė J. 643
Jasiūnai 866
Jasiūnai, Nijolė 866
Jasiūnaitė Aina 849
Jasiūnaitė Aistė 468
Jasiūnaitė Ieva 468, 628, 633, 850
Jasiūnaitė Rūta 423
Jasiūnaitė Saulė 822
Jasiūnaitė Virginija 422
Jasiūnas 963
Jasiūnas Arvydas 866
Jasiūnas Bronius 286
Jasiūnas Eugenijus 422
Jasiūnas Henrikas 236
Jasiūnas Petras 866
Jasiūnas Ramūnas 820
Jasiūnas Remigijus 866
Jasiūnas Rimvydas 769
Jasiūnas Rolandas 422, 435
Jasiūnas Saulius 467, 468, 471
Jasiūnas Simonas 737, 740
Jasiūnas Stasys 20, 401, 418, 422–424
Jasiūnas Tautvydas 468, 771
Jasiūnienė (Bočerovaitė) Zoja 224, 400
Jasiūnienė Domicelė 866
Jasiūnienė Jolanta 467, 468, 471
Jasiūnienė Zoja 219, 732
Jasius 343
Jasūnienė Renata 435
Jašinaitė Indrė 474
Jašinas Anatolijus 650
Jauniškytė Genė 790
Jėcka Antanas 294
Jėcka Jonas 320
Jėcka K. 216
Jefremenka 1060
Jefremenka A. 230, 240
Jegorovas 394
Jekaterina II 170
Jermolajevas 334
Jeruzalimaitė Rocha 571
Ješen Stanislovas 937
Jėzus Nazarietis 543, 1064, 1282
Jėzus Kristus 148, 207, 485, 487, 503,
527, 528, 874, 929, 1027, 1064, 1249,
1276, 1277, 1283, 1284, 1288, 1326,
1328, 1329, 1332, 1309, 1320, 1326,
1339, 1384, 1388, 1409, 1417, 1497, 1499
Jicchakas-Elkhananas 200
Jočytė Aldona 655
Jodeikienė Zita 719
Jodelienė 1342
Jodelienė N. 1359
Jogailaičiai 176
Jokimaitienė Pranė 1407
Jokimas Jonas 126, 333, 487, 501–504,
555–557, 559, 907, 1111, 1498
Jokymas (Jakimavičius) Jonas 889
Jokšas Juozas 1358
Jokūbaitis Davainaitis Jurgis 145
Jokubkaitė Zosė 997
Jokubonienė (Zobarskaitė) B. 958
Jokubonis 878, 893, 1018
Jokubonis Juozas 881, 901
Jokubonis Povilas 901
Jokubonis Pranas 901
Jokubonis Stanislovas 901
Jokubonis Ulius 901
Jokūbonytė Anelė 1018
Jokūbonytė Liuda 1018
Jonaitis Komajevskis Jurgis 145
Jonas Kazimieras 108

Jonas Krikštytojas, Šv. 1276–1278,
1332
Jonas Nepomukas, Šv. 1276, 1277,
1283
Jonas Paulius II 533
Jonas, Šv. 19, 147, 188, 334, 344, 555,
864, 911, 1116, 1173, 1189, 1277, 1278,
1284, 1321, 1331, 1332, 1345, 1351,
1352, 1416, 1451
Jonavičius 892
Jončienė Zita 629
Jonienė 895
Jonynas Ignas 1453
Jonušas Petras 4, 19, 1534
Jonušas Radvila 168
Jonušys Mykolas 156
Jonušys Povilas 277
Jonušytė Aušra 1266
Jonuška J. 598
Josmanienė 1071
Jovaiša 1012, 1013
Jovaiša Jonas 560
Jovaiša Juozas 1012, 1013
Jovaiša Jurgis 1012, 1013
Jovaišai 1018, 1019
Jovaišaitė A. 1231, 1233
Jovaišaitė Anelė 1012, 1013
Jovaišaitė Karolina 1013, 1018
Jovaišaitė Marytė 1012, 1013, 1019
Jovaišaitė Veronika 1018
Jovaišaitės 1019
Jovaišas Feliksas 1018
Jovaišas Jonas 1012
Jovaišas Juozas 1006, 1018
Jovaišas Mykolas 1019
Jovaišienė 1005
Jovaišienė (Kaušakytė) Zina 753
Jovaišienė Karusė 1019
Jovaišienė Marijona 1013
Jovaras Alfonsas 278, 281
Jucevičius Liudvikas-Adomas 898
Juciūtė Sofija 653, 655
Juciūtė Z. 803
Jučas M. 143, 146, 1126
Judžentis Artūras 4
Jugelionienė Teresė 991
Jukna Aras 771
Jukna Nerijus 468, 471, 626, 722, 852
Juknaitė Aida 627, 715
Juknaitė Audra 769, 849
Juknevičius 1072
Juknevičius Viktoras 1071
Juknienė Jūra 467, 471, 662, 715, 736,
814, 833, 852
Jukonienė 77
Jukonienė I. 84
Jukumaitė Regina 868
Jūkumas Robertas 244
Jukumas Romualdas 871
Jukumienė (Blaževičiūtė) Felicija 773,
873
Jukumienė Uršulė 871
Junokai 945
Junokaitė Damutė 975
Junokaitė Domicelė 386
Junokas Antanas 955
Junokas J. 964
Junokas Juozas 946, 947
Junokas Kazys 946
Junokas Matas 946, 968
Junokas Pranas 946
Junokas Valentinas 954, 955, 1498
Junokienė (Kaušakytė) Alesė 224, 774

Lietuvos valsčiai

Juockevičius Juozas 1160
Juodakys Remigijus 1162
Juodelė Algimantas 654
Juodelis Jonas 436
Juodelytė Jūratė 733
Juodka Jonas 1498
Juodka Petras 807
Juodkienė Emilija 812
Juosponis Jonas 276
Juozapaitis Jonas 502, 547, 550, 551
Juozapaitytė Sigrida 4
Juozapas, Šv. 512, 871, 1469
Juozapavičius V. 1033
Juozapavičius Viktoras 217, 671, 672,
675
Juozėnaitė 323
Jurėnas 889
Jurevičius-Dobilas Kazys 133, 301,
303
Jurevičiūtė Nijolė 639
Jurgaitis A. 47
Jurgaitis Jonas 504, 506, 507, 514
Jurgaitis Robertas 4
Jurgaitis Stankevičius Jonas 144
Jurgėla Kostas 182
Jurgelionienė (Kaušakytė) Karolina
649
Jurgelionienė (Vareikaitė) Alma 386,
715
Jurgelionienė Anelė 375
Jurgelionienė Janė 351
Jurgelionienė Valerija 263
Jurgelionis 674, 802, 898
Jurgelionis Antanas 262
Jurgelionis Balys 255, 256, 263, 330,
331
Jurgelionis Bronius 759
Jurgelionis Gasparas 893, 899, 900
Jurgelionis Jonas 1357, 1363
Jurgelionis Juozas 235, 254, 263, 264,
331, 729, 880, 1265
Jurgelionis Lionginas 262, 366
Jurgelionis P. 964
Jurgelionis Povilas 649, 1296
Jurgelionis Pranciškus 901
Jurgelionis Vytautas 263
Jurgelionytė Alma Valerija 263
Jurgelionytė Anelė 375
Jurgelionytė Janina 994
Jurgelionytė Kristina 644, 793
Jurgelionytė Marijona 991
Jurgelionytė Ona 331
Jurgelionytė Stasė 331
Jurgelionytė Vanda 375, 1101, 1102,
1226, 1228–1231, 1240, 1244–1246, 1490
Jurgelionytė Vita 644
Jurgelionytė Zofija 375
Jurgelionytė Zosė 351
Jurgelionytės 1101
Jurginis Jurgis 886
Jurgis, Šv. 147, 159, 344, 457, 512,
1282, 1317, 1448
Jurkštaitė (Kaušakienė) Bronė 1043,
1054, 1296
Jurkštaitė Bronislova 290
Jurkštaitė D. 643
Jurkštaitė Elena 331
Jurkštaitė Emilė 1039
Jurkštaitė Emilija 642
Jurkštaitė Janina 675, 1042
Jurkštaitė Kastė 1042
Jurkštaitė Kazė 1043, 1054
Jurkštaitė Kazimiera 290
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Jurkštaitė Konstancija 1367
Jurkštaitė Ona 320, 331, 1357
Jurkštaitė Sofija 1043, 1054
Jurkštaitė Stanislova 290
Jurkštaitė Stasė 1043, 1054
Jurkštaitė Teresė 290, 1043, 1054
Jurkštaitė Valė 331
Jurkštaitė Veronika 1043
Jurkštas Aloyzas 263
Jurkštas Antanas 252, 290, 1043, 1054
Jurkštas Balys 1042, 1043
Jurkštas Feliksas 1042
Jurkštas J. 188
Jurkštas Jonas 197, 355, 544, 1371
Jurkštas Juozas 1357
Jurkštas K. 1057
Jurkštas Kazimieras 1042, 1043, 1046
Jurkštas Kazys 1042
Jurkštas Petras 642, 1028
Jurkštas Pranas 642, 647
Jurkštas Stasys 1042
Jurkštas V. 1508
Jurkštienė Julė 1039
Jurkštienė Julija 1042
Jurkštienė Karolina 290
Jurkštienė Ona 244, 290, 1043, 1054
Jurkštienė Valerija 355
Juronaitė Birutė 282
Juronas Antanas 282
Juronas Bronius 282
Juronienė Stefa 282
Juška Antanas 541, 1420
Juška Gintautas 708
Juška Juozas 540, 998–1000
Juška Jurgis 999
Juška Pranas 997, 999
Juška Renius 1000
Juška Ričardas 843
Juška Rimantas 999, 1000
Juška Steponas 400
Juška Vytautas 791, 999, 1000, 1192,
1198, 1199, 1202, 1209, 1212, 1223
Juškaitė Anelė 866
Juškaitė Laima 1000
Juškevičius J. 119, 700
Juškevičius Juozapas 151
Juškienė (Vigelytė) Bronė 1316
Juškienė Bronė 1306, 1308, 1310
Juškienė Elena 1000
Juškienė Veronika 602
Juškos 999
Juzelskiai Janina 351
Juzelskienė (Vilytė) Regina 784, 794
Juzelskienė Janina 351
Juzelskienė Ona 6, 13, 330, 1513
Juzelskienė Regina 349, 353, 355, 472,
742, 787, 799, 924, 925
Juzelskis Algis 332, 782
Juzelskis Bronius 332, 426, 427
Juzelskis Jonas 332, 351
Juzelskis Jonas Vilius 463
Juzelskis Juozas 332, 349, 1102
Juzelskis Stasys 332
Juzelskis Vilius 348, 350, 352, 650,
651, 785, 787–791, 793
Juzelskytė Danutė 332
Juzelskytė Elena 332, 782
Juzelskytė Nijolė 332

K
Kačialovas 1445
Kačianovskis Ivanas

1422

Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia 9, 17,
1361, 1513
Kačinskas Anicetas 472
Kačinskas Vytas 437
Kačkonas 1090
Kačkonas Jonas 244
Kačkonienė (Čepukaitė) Vilma 1316
Kačkonienė (Kepalaitė) Ona 1078
Kagan Berl 5, 12, 199, 1513
Kairienė (Lapinskaitė) Birutė 826
Kairiūkščiai 215
Kairiūkštienė (Čerškutė) Ona 216
Kairiūkštienė Teklė 276
Kairiūkštis Antanas 252, 276
Kairiūkštis St. 215
Kairiūkštytė Ina 215
Kairiūkštytė Liuda 276
Kairiūkštytė-Galaunienė K. 1292
Kairys Danas 660, 738
Kairys Jurgis 627
Kairytė Margarita 8, 16, 1068, 1513
Kairytė O. 589
Kajackas A. 1284
Kalibatas Kazimieras 1377, 1403
Kalinauskas Aleksandras 1161
Kalitas Arnoldas 208
Kaliužnyj Vasilijus 811
Kalnietienė 1080
Kalnietienė (Vasiliauskaitė)
Antanina 375
Kalnietienė Irina 762, 763, 839
Kalnietienė Julė 1051
Kalnietienė Ona 244
Kalnietienė R. 713, 714, 718, 721, 722,
725–728
Kalnietienė Rasa 8, 15, 20, 224, 375,
383, 386, 387, 389, 391, 406, 411, 710,
713, 714, 716, 718, 719, 720, 720–723,
725–728, 763, 833, 838, 1052, 1513
Kalnietis J. 1059
Kalnietis Jonas 1051
Kalnietis Juozapas 156
Kalnietis Juozas 375
Kalnietis Justinas 156
Kalnietis Kazimieras 375
Kalnietis Kostas 244
Kalnietis Petras 1051
Kalnietis Vincas 1499
Kalnietis Vytautas 1051
Kalnietytė Eglė 840
Kalnietytė Elena 1051
Kalnietytė Olivija 833
Kalnietytė Ona 1080, 1081
Kalnietytė Stasė 1051
Kalnietytė Valė 1051, 1059, 1063
Kalnietytė Vanda 1051, 1061
Kaluškevičius Benjaminas 153, 394,
501, 511, 518, 544, 729, 1459
Kalvaitis Romas 1534
Kalvelis Antanas 306
Kamajeris Arje-Leibas 200
Kamajeris Ravas R. Uri 200
Kamajevskis Jurgis J. 115
Kamenskis 1430
Kaminskiai 168
Kanapeckas Bronius 259
Kanapeckas Juozas 675
Kancevičiai 409, 410
Kancevičienė 1313
Kancevičienė Danutė 410, 836, 841
Kancevičius Antanas 715, 717, 1499
Kancevičius Gintautas 410
Kancevičius Jonas 409, 410, 411

Kancevičius Juozas 1466, 1467
Kandraškaitė Teresė 271
Kandroška Antanas 405, 460
Kandroškaitė Aldona 405, 1499
Kandroškaitė Aldona 715, 717
Kandroškaitė K. 607
Kandroškaitė Kristina 615, 618, 666
Kaniava Eduardas 1456
Kanopa Vidmantas 845, 846
Kanopa Vytautas 812
Kanovičius G. 712
Kapėnas Antanas 595
Kapėnienė Valerija 595
Kapickas Antanas 578, 663
Kapickienė Valerija 578, 663
Kapočius 1438
Kapsukas 1426, 1497
Karabelnikienė 863
Karalevičius Linas 255
Karalevičius Stasys 805
Karalevičius Vytautas 396
Karaliūnas 219
Karaliūnas Povilas 214, 223
Karanauskas Stasys 1457
Karaška Arvydas 1469
Kardelis V. 1359
Kardienė Zoja 389
Karevičius 425
Karevičius Pranciškus 129, 153, 908
Karintis F. 832
Kariukas A. D. 188
Karkas Israelis Nisanas 200
Karkas Jakovas 200
Karosaitė Alma 733
Karpavičienė B. 1306
Karpuckaitė Šifra 571
Karsavinas Levas 1453
Karvelienė (Matelytė) Teklė 409
Karvelienė (Zabielaitė) Ona 408
Karvelis 250, 346, 862
Karvelis Aloyzas 409
Karvelis Balys 407
Karvelis Jonas 235, 254, 344, 407–409
Karvelis Rimantas 409
Karvelis Vincentas 407
Karvelytė Janina 409
Karvelytė Karolina 407
Karvelytė Palmyra 409
Karvelytė Sofija 409
Kasparas K. 133
Kasparas, karalius 1327
Kasperavičienė Birutė 1499
Kastanauskas 334
Kašauskas R. 776, 793
Kašauskienė V. 601
Kašėtienė R. 1390
Kaškaitis Jonas 192, 194, 1422
Kaškevičius Dalius 995
Kaškevičius Jonas 995
Kaškevičius Laimutis 995
Kaškonas Jonas 400
Kašponai 1097
Kašponaitė Stasė 1097
Kašponas Jonas 1097
Katelė Jonas 195, 538, 543, 544, 554,
589, 700, 917, 1028, 1417
Katelytė 555
Katilius Petras 1506
Katinas 28
Katinauskaitė Judita 792
Katinauskaitė Kazimiera 1297, 1298
Katinauskaitė Stefanija 1298
Katinienė Elena 946
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Katunskytė Vitalija 844
Kaubrys S. 1426
Kaufmanas Konstantinas 534, 537
Kaukėnaitė Ona 1339
Kaukėnas Kazimieras 216
Kaunas Domas 1062
Kauneckaitė S. 1403
Kauneckas J. 1419
Kauneckas Jonas 781
Kauneckas Vytautas 1419
Kaunietis Romas 6, 13, 309, 553, 1513
Kaupaitė Eglė 833
Kaupaitė Stefanija 575
Kaupas Alfonsas 224, 870
Kaupas Antanas 211, 212, 575
Kaupas Julius 463
Kaupas Jurgis 158
Kaupas Kazys 213
Kaupas Kostas 213, 575
Kaupas Pranas 221, 222
Kaupas Stasys 261
Kaupas Valdas 635
Kaupas Vytautas 575
Kaupienė (Vaičiulytė) Ona Dalia 224,
259, 269, 345
Kaupienė A. 1230, 1242
Kaupienė Antanina 386
Kaupienė Audronė 438, 463, 703,
704, 745
Kaupienė Dalia 870
Kaupienė Genė 872
Kaupienė Rita 463, 847, 852
Kauszakis Damihikas 1264
Kaušakiai 933
Kaušakienė (Gudonytė) Stasė 390, 391
Kaušakienė (Starkutė) Bronė 752
Kaušakienė Albina 1296
Kaušakienė B. 964
Kaušakienė Bronė 753, 755, 1492
Kaušakienė Stasė 391, 478, 481, 755,
758, 762
Kaušakis 1177
Kaušakis Antanas 1175
Kaušakis Bronius 391
Kaušakis Petras 647, 1175, 1176
Kaušakys 898, 1338
Kaušakys Antanas 1296
Kaušakys Juozas 197
Kaušakys Kastulis 1102
Kaušakys Kazys 1296
Kaušakys Kostas 205, 206, 211, 221,
648
Kaušakys Leonas 348, 1101, 1102
Kaušakys Petras 928, 1296
Kaušakys Ričardas 391
Kaušakys Rytis 481
Kaušakys Virgis 838
Kaušakys Vladas 648, 752, 753, 963
Kaušakytė Audronė 757
Kaušakytė Genė 932, 933
Kaušakytė Karolina 1296
Kaušakytė Rita 391
Kaušakytės 652
Kaušpadas 802
Kaušpadas Boleslovas 1357
Kaušpadienė Ona 1357
Kaušpėdaitė Cecilija 279, 306
Kaušpėdas Antanas 255, 297
Kaušpėdas Balys 255, 342
Kaušpėdas Jonas 297
Kavalevskis Igoris 839, 988
Kavaliauskaitė Deimantė 818
Kavaliauskaitė J. 439–441, 444, 453

Kavaliauskas Algirdas 1469
Kavaliauskas Č. 872
Kavaliauskas J. 1459
Kavaliauskas Juozas 540
Kavaliauskas Remigijus 1431, 1432
Kavaliūnaitė-Holvoet Gina 1499
Kavaliūnas Vitas 680
Kavaliūnienė Alfonsa 680
Kavaliūnienė Nijolė 482, 762
Kavasaki Mikis 435
Kaveckas Konradas 730, 1440
Kavoliūnaitė Pranciška 997
Kavoliūnas Ignotas 157
Kavoliūnas J. 810
Kavoliūnienė (Velutytė) A. 1061
Kavoliūnienė Alfonsa 718
Kazakevičienė (Gruoblytė) Jurgita 797
Kazakevičienė Aleksandra 808, 832,
833
Kazanavičienė Marytė 665
Kazanavičius Balys 665
Kazanavičius Petras 335
Kazanavičius Virginijus 659, 660
Kazickaitė Margarita 634
Kazickas Antanas 586, 587, 1198
Kazickas Petras 587
Kazickienė (Smalstytė) Liuda 224
Kazimieras, Šv. 19, 116, 129, 148,
153, 344, 475, 484, 487, 503, 859, 864,
907, 911, 929, 1109, 1116, 1215, 1248,
1331, 1332, 1334, 1385, 1416, 1469,
1470
Kaziūnas Pranas 1273, 1274
Kazlauskai 1019
Kazlauskas 619, 1019
Kazlauskas Arvydas 482
Kazlauskas Jonas 157, 586, 610, 611,
615, 618, 623
Kazlauskas Juozapas 291
Kazlauskas Juozas 226, 244
Kazlauskas Justinas 157
Kazlauskas Kazimieras 559
Kazlauskas R. 473, 1158
Kazlauskas Raimondas 508, 766
Kazlauskas Raimundas 767, 816, 823
Kazlauskas Rimantas 776
Kazlauskienė Marijona 291
Kazlauskienė Violeta 777
Kazulėnas Algis 296, 766, 769, 772,
813
Každailis Arvydas 1534
Kegelis 115
Keliuotienė 964
Keliuotienė Ona 946
Keliuotis Alfonsas 1475
Keliuotis J. 20, 720, 768, 941, 1493
Keliuotis Juozas 700, 706, 707, 709,
710, 721, 723, 724, 726, 729, 738–741,
748, 752, 760, 764, 1037
Kemeklienė (Bernotaitė) Stasė 731
Kemeklienė (Čerškutė) Antanina 910
Kemeklienė Stasė 826
Kemeklis A. 964
Kemeklis Algis 983
Kemeklis Feliksas 292
Kemeklis I. 801
Kemeklis J. 643, 951
Kemeklis Juozas 255, 531, 946
Kemeklis Petras 462
Kemeklis Rimantas 955
Kemeklis Vytautas 1162, 1163
Kemeklis-Piščikas Petras 308
Kemeklis-Rokas Juozas 305

Lietuvos valsčiai

Kemeklis-Tėvas Pranas 304
Kenedžiai 738
Kepalai 205, 323, 1011, 1090, 1096,
1099, 1386
Kepalai Alėsė 351
Kepalai, Anelė 786
Kepalaitė Agnė 474, 475, 477, 796,
1487
Kepalaitė Aldona 829
Kepalaitė Angelė 903
Kepalaitė Audronė 635, 650
Kepalaitė Bronė 993, 995, 1100
Kepalaitė Elena 997
Kepalaitė Elžbieta 896
Kepalaitė Gitana 625
Kepalaitė Izolina 655
Kepalaitė Karusė 264, 902
Kepalaitė Kastė 902
Kepalaitė Laima 651, 744, 793, 794
Kepalaitė Marija 786
Kepalaitė Meilutė Gitana 796
Kepalaitė Ona 903, 1017, 1077, 1078,
, 1099, 1102
Kepalaitė Vaida 840
Kepalaitė Vida 997
Kepalaitė Violeta 660
Kepalaitė Vlada 786
Kepalaitė Zita 995, 1002
Kepalaitė Zosė 264
Kepalas 861, 891, 899, 1007, 1012,
1017, 1077
Kepalas Adomas 1358
Kepalas Alvydas 650
Kepalas Antanas 206, 263, 351, 1078
Kepalas Damulis 1101
Kepalas Dominykas 1100
Kepalas Gintaras 465, 472–475, 790
Kepalas Jonas 649, 650, 786, 892, 896,
1078, 1088, 1095, 1102
Kepalas Juozas 197, 298, 870, 902,
1077, 1078
Kepalas Jurgis 902, 997, 1011, 1012
Kepalas Kazimieras 995–997
Kepalas Kazys 197, 783, 865, 902,
1500, 1357
Kepalas Mindaugas 651
Kepalas Mykolas 889
Kepalas P. 1002
Kepalas Petras 403, 903
Kepalas Petras (?) 404
Kepalas Povilas 783, 786
Kepalas Pranas 902, 995, 999, 1055
Kepalas Pranciškus 903
Kepalas Saulius 997
Kepalas Vytautas 655
Kepalas Vladas 264, 1100, 1102
Kepalas, Pranas 988
Kepalienė 899, 1078
Kepalienė (Jurgelionytė) Vida 786
Kepalienė (Makutėnaitė) Uršulė 1099
Kepalienė (Smalstytė) 1077
Kepalienė Adelė 799
Kepalienė Aldona 353, 788
Kepalienė Anelė 788
Kepalienė Marijona 996, 997
Kepalienė P. 1002
Kepalienė Pranciška 988, 995
Kepalienė Rima 475
Kepalienė Veronika 264, 997
Kepalienė Vida 351
Kepalienė Zofija 351, 353
Keraitienė Asta 819
Keraitienė Laima 472, 473, 830
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Keraitis 908
Keraitis Antanas 505, 517, 521, 587,
680, 691, 1153
Keraminienė Stasė 782, 787
Kerbelytė Bronislava 1375, 1389, 1403,
1411
Keturakis 185, 556
Ketvirtis Jonas 210, 213, 289
Keznienė Adelė 436
Kęsgailos 1027
Kęstutis, kunigaikštis 1368, 1417
Kiaušaitė Asta 352
Kiaušienė Danutė 744
Kibirkštavičius 1029
Kibirkštienė (Laurinaitytė) Julija 1316
Kibirkštytė Rūta 635
Kiela 1351
Kiela A. 508
Kiela Alfonsas 272
Kiela Antanas 764
Kiela Ignas 397, 398
Kiela Jokūbas 156
Kiela Juozas 272
Kiela Kazys 561, 729
Kiela Petras 460, 508, 869, 871–873,
880
Kielai 944
Kielaitė Birutė 272
Kielienė Anelė 272
Kielienė Ona 272
Kielland-Lund 78, 84
Kietytė Benjamina 732
Kilai 339, 340, 341, 1050
Kilaitė Antanina 291, 1054
Kilaitė Danutė 1050, 1063
Kilaitė Janina 291, 1054
Kilaitė Valė 339
Kilas Antanas 1050
Kilas Bronius 406
Kilas G. 1030
Kilas Jonas 252, 291, 339, 340, 1054
Kilas Juozapas 1028
Kilas Kazys 406
Kilas Marcelinas 561, 562, 567, 568,
801
Kilas Mykolas 1028
Kilas P. 1050
Kilas Petras 406
Kilas Pranas 1050, 1054
Kilas Romas 1058, 1063
Kilas V. 803
Kilas Vilius 339
Kilbauskas 1388
Kilienė 1054
Kilienė (Kemeklytė) Bronė 1315, 1316
Kilienė Kazė 1053
Kilienė Onutė 340
Kilienė Petronėlė 291
Kilienė Stefanija 1050
Kilius Jonas 1053
Kilius Romas 1053
Kiliūtė Stefanija 1053
Kimas J. 584
Kinderis Kostas 293
Kinderis Sigitas 369
Kirdeikienė Bronė 782
Kirdeikis Algis 790
Kirdeikytė Laima 842
Kirdulytė 332
Kirdulytė Katrė 562
Kirdulytė Kotryna 1357
Kirilauskienė (Didžgalvytė) Dalė 711
Kirliai 9, 16, 591, 1103, 1104

Kirlienė (Jacinevičiutė) Stefa 224
Kirlienė (Makšimaitė) Donata 224
Kirlienė Elena 272
Kirlienė Emilija 1104
Kirlienė Karolina 1103
Kirlienė Kazienė 1339
Kirlienė Nijolė 843
Kirlienė Ona 1103, 1104
Kirlienė Rožė 1104
Kirlis Mataušas 346
Kirlys 193, 335, 445, 619
Kirlys Alfonsas 1163
Kirlys Antanas 213, 244, 1103, 1104,
1319
Kirlys Jonas 7, 9, 10, 14, 17, 249,
250, 251, 407, 589, 1104, 1153, 1282,
1317, 1319, 1415, 1500, 1513
Kirlys Juozapas 161
Kirlys Juozas 206, 208, 212, 213, 1103
Kirlys Kazys 295, 1319, 1339
Kirlys Kazys 1334
Kirlys Kęstutis 1104
Kirlys Matas 261, 1103, 1104
Kirlys Petras 272, 1103, 1104, 1160,
1162, 1163
Kirlys Povilas 210
Kirlys Sigitas 438, 446, 635, 1162,
1163
Kirlys Tamošius 161
Kirlys Vytukas 1319
Kirlys Vladas 591, 1500
Kirlytė Birutė 1104
Kirlytė Elena 1103, 1104
Kirlytė Giedrė 272
Kirlytė Gitana 635
Kirlytė Irena 1103, 1104
Kirlytė Juzefa 1103, 1104
Kirlytė Karusė 867
Kirlytė Kristina 1104
Kirlytė Ona 1104
Kirlytė Stasytė 1319
Kirlytė Stefa 1377, 1500
Kirlytė Zofija 295
Kirnosovas 331
Kirstukaitė Rita 743, 744
Kirstukas 81
Kirstukas M. 84
Kirša Audrius 716, 718
Kirvelis Dobilas 1419, 1427, 1428
Kiseliovas 598
Kiseliovas Darius 1316
Kisielienė 407
Kisielienė D. 88
Kisielius 1351
Kisielius Antanas 989
Kiška Stanislovas 168
Kiškaitė Ona 168
Kiškis S. 513
Kiškytė 589
Kišūnai 594, 602
Kišūnaitė Gražina 646, 658
Kišūnas 861, 911, 933, 937
Kišūnas Gediminas 260
Kišūnas Julius 252, 260, 594, 597
Kišūnas Petras 574, 642–648, 652,
654, 656, 657, 741, 752, 932, 933, 935,
936, 937
Kišūnas Ramūnas 646
Kišūnas Skirmantas 260
Kišūnienė (Žemaitienė) Genovaitė 7,
15, 642, 643, 645, 646, 648, 657, 658,
804, 806
Kišūnienė Elena Genovaitė 260, 594

Kišūnienė Genė 597, 645, 646, 654,
656, 658, 933, 935
Kiukienė D. 1268
Kiukys Gediminas 776
Kiukytė Teresė 294
Kizienė B. 84
Kymantaitė-Čiurlionienė S. 681
Klandermanas P. G. 447
Klara, Šv. 1073
Klebonai 317
Klebonaitė D. 964
Klebonaitė Marijona 946
Klebonaitė Ona 958
Klebonas 318
Klebonas Mantas 715, 837
Klebonas Petras 243
Klebonas Pranas 288, 946, 959
Klebonas Vitas 946
Klebonienė (Alšauskaitė) Stefa 1316
Kleboniene Domicela 1264
Klebonienė Viktė 276
Klemerauskas Feliksas 131, 1434
Klemerauskienė (Makuškaitė) Zofija
568, 587, 861
Klemerauskienė Sofija 568
Klikavičius 151
Klikavičius Joachimas 149, 150
Klikavičius Pranciškus 149, 496
Klimavičius 492
Klimka Kazys 265
Klimka Libertas 7, 8, 14, 16, 466,
483, 1068, 1513
Klišienė (Tumonytė) Konstancija 1316
Klišienė Konstancija 1307, 1308, 1309,
1310, 1311, 1315
Klišys Justas 1161, 1163
Klišys Valdemaras 1159–1163
Kliučienė Aldona 680
Kliučinskas Jonušas 1501
Kliučinskis K. 127
Kliučius Jonas 4, 1539
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knight Eric 740
Knyva V. 77–80, 84
Kodienė-Daleckaitė D. 1287–1289,
1293
Kolesovas 370
Kolinsas V. 1508
Komajevskiai 114
Komajevskis Jonas 114
Komajevskis Jurgis 114, 145
Komarai 177
Komaraitė Halina 116
Komkienė Janina 465
Konapackis Jokūbas Oktavianas 168
Konapackis Jonas Karolis 168
Konapackis Jurgis 168
Konapackis Motiejus 167, 168
Konarskis 1445, 1464
Kondraška (Kandraška) Kazimieras
194
Kondraška (Kandroška) Juozas 194
Kondraška (Kandroška?) Kostas 271
Kondraška Antanas 271
Kondraška Kazimieras 157
Kondraška Kazys 271
Kondraška Pranciškus 157
Kondraška Stanislovas 157
Kondratavičius S. 144
Kondratienė O. 51
Kondroška Jonas 1501
Konkis 1072, 1073
Konstantinov Alekas 629
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Kontrimas Česlovas 947, 1264
Kopkis 1069, 1070, 1071
Kopkis Polovinas 1069
Kopūstienė (Grižinauskienė) Marijona
1394, 1398
Korenka J. 473
Korneičiukas A. 648
Korsakas Kostas 1453
Korzonaitė E. 1266
Kosakovskis Adomas 150
Koscialkovskis 553
Koscialkovskis Antanas 149
Kosciuška Tadas 171
Koska 1073
Kostik Gediminas 827
Kostkevičiūtė I. 712
Košinas Viktoras 1158
Kotlubajus Edvardas 165–168
Kovalevskis Igoris 71, 390, 411, 412,
1501
Kovas Gediminas 400
Kovas J. 110
Kozebrodzkis V. 1420
Kozinas 832
Koženiovskis J. 510
Krajauskas 335, 863
Krajauskienė Regina 702, 704
Kraniauskas L. 440, 441
Krasauskaitė S. 442
Krasauskaitė Uršulė 1047
Krasauskas 881
Krasauskas Justinas 892, 1099
Krasauskienė M. 658
Krasauskienė Milda 819, 826
Kravcevičius Anatolijus 830
Kreglis Silvestras 160, 161
Krėvė-Mickevičius Vincas 590, 932
Kriaučiūnas J. 1067
Kriaučiūnas Marius 413
Kriaučiūnas Romualdas Feliksas 438
Kriaučiūnas Vincas 7, 15, 164, 168,
177, 207, 209, 216, 375, 383, 386,
663, 665, 667, 669, 678, 680–682, 712,
717–719, 726–728, 943, 1026, 1028,
1031, 1037, 1501, 1513
Krigeris N. 29
Krikščiūnas Povilas 4, 9, 10, 17, 709,
1266, 1371, 1389, 1406, 1407, 1513
Krinicin Sergej 837
Krisčiūnas 652
Krisiukas 335
Krisiūnas Justinas 838
Kristi Agata 738
Kristupas I 168
Kriščiūnas 212, 333, 859, 861
Kriščiūnas Jonas 7, 14, 116, 117, 122,
131, 148, 153, 209, 487, 505, 521–525,
593, 927, 932, 936, 1111, 1119, 1434,
1458
Kriščiūnas K. 473
Kriščiūnienė-Sapkienė (Kaušakytė)
Bronė 753, 754
Krištaponienė Aldona 808
Kriukeliai 1082
Kriukelienė (Dapšytė) Ona 457
Kriukelienė Bronė 293
Kriukelienė Emilija 293, 1083
Kriukelienė Ona 14, 459, 1092, 1093,
1095, 1513
Kriukelienė Rita 843
Kriukelienė Veronika 1084, 1092
Kriukelis 1096
Kriukelis Algis 455

Kriukelis Antanas 1082, 1084, 1085,
1092, 1094, 1095
Kriukelis Jonas 1079, 1082
Kriukelis Juozas 1082
Kriukelis Kazimieras 1083
Kriukelis Kostas 294, 1083
Kriukelis Matas (Mataušas) 1079,
1082
Kriukelis P. 544
Kriukelis Pranas 244, 293, 1082–1084,
1091–1093
Kriukelis Saulius 1160, 1161, 1162,
1163
Kriukelis Steponas 1082
Kriukelis Vladas 1082, 1090
Kriukelytė 1018
Kriukelytė Aida 845
Kriukelytė Birutė 293, 1093
Kriukelytė Bronė 1082
Kriukelytė Danutė 1082
Kriukelytė Elena 1091
Kriukelytė Janina 293
Kriukelytė Janytė 1083
Kriukelytė Ona 1088
Krivaitis Č. 1465
Krivickaitė Viktorija 826
Krokus A. 209
Krošinskiai 114, 145
Krošinskis Adomas 146
Krošinskis Ivanas 143
Krošinskis Kazimieras 146
Krošinskis Petras 145
Krošinskis Timotiejus 144, 145
Kručienė (Rudokaitė) Irena
Marijona 389
Krukelienė (Dapšytė) Ona 6
Krul Jonas 1047
Krutulytė R. 230
Kšivda-Polkovskis Pranciškus
(Krzywda Polkowski Franciszek)
1064, 1267, 1270, 1279
Kubicki P. 499, 500, 509, 510, 551
Kubiliūnaitė Monika 826
Kubiliūnas Algimantas 655
Kubiliūnas P. 250
Kubilius Andrius 1539
Kubilius Vytautas 1539
Kublickas Stasys 264
Kučienė (Masytė) Bronė 1469
Kučingis Antanas 316
Kučinskas Albertas 473
Kučinskas Andrius 1160, 1162, 1163
Kučinskas Juozas 1160, 1162, 1163
Kudirka 436
Kudirka J. 1270, 1286
Kudirka Vincas 187, 590, 704, 1499,
1501
Kudirkienė L. 1390
Kudokas Antanas 396
Kuibyševas V. 1498
Kuičys B. 944
Kuitienė 1012
Kuitienė Marijona 386, 976
Kuitienė Ona 978
Kuitys Bronius 946
Kuitytė Bronė 1011, 1012
Kuitytė Veronika 960
Kuitytė Zosė 1012
Kujelis G. 1454, 1456
Kukuška Bonifacas 287
Kulakauskas (Кулаковский)
Apolinaras 510
Kulevičius Edvardas 838

Lietuvos valsčiai

Kulikauskaitė P. 676
Kulikauskas 1423
Kulikauskas Artūras 471
Kulikauskas Pranas 87, 1454
Kulikauskas Steponas 772
Kulikauskienė Regina 471, 772
Kulikovskis F. 160
Kulys Zigmas 787
Kulytė Zita 764
Kulvinskaitė Teresė 149
Kulvinskis Juozapas 149
Kumpauskaitė Edita 818
Kumpis J. 1509
Kuncevičienė Danutė 721
Kuncienė O. 104, 109
Kunčiūnas B. 1038
Kunčiūnas Valdas 1038
Kundroška (Kandroška) 194
Kunskas Rimvydas 5, 12, 21, 23, 31,
54, 58, 75, 1513
Kuodytė Danutė 1447, 1450
Kuolas Algimantas 437, 438, 442
Kuosienė Gražina 843
Kupčiūnaitė Ieva 553
Kuprevičius 729
Kuprevičius K. 517
Kuprevičius V. 690
Kuprienė (Martinėlytė) Nijolė 9, 16,
1074, 1513
Kuprienė Vanda 621, 638, 639
Kuprys-Kuprevičius Konstantinas 516,
517
Kurila Gaudentas 826
Kurklietienė (Žylaitė) Vlada 386
Kurkulis 1072
Kurkutienė B. 97
Kurpavičienė Z. 774
Kurpavičienė Zinaida 773, 830, 831
Kurpavičius 1387
Kurpavičius R. 774, 789
Kurpavičius Romas 773, 788, 789,
828, 830
Kurpienė (Sinicaitė) Zinaida (Zina)
711, 833, 838
Kurpys Žirdemantas 838
Kusta Adolfas 729
Kusta Benediktas 729
Kušalevičiai 168
Kušleika Vincentas 511, 539
Kušlys Apolinaras 268
Kušlys Tadas 1071
Kutka Kazimieras 1422
Kutkaitė Vanda 648, 933
Kuzavinis K. 1368
Kuzmickas B. 437
Kuzmienė Birutė 808
Kužulis 1368
Kvedarai 188, 404
Kvedaraitė Bronė 291
Kvedaraitė Liudvika 272
Kvedaraitė Monika 850
Kvedaras Aleksys 775, 803, 804
Kvedaras Algis 804
Kvedaras J. 1161
Kvedaras J. 862
Kvedaras Jonas 244, 730, 804, 806,
807, 809, 810, 812
Kvedaras Juozapas 157
Kvedaras Jurgis (Jonas) 293
Kvedaras Leonas 270
Kvedaras Petras 197, 256, 1153
Kvedaras Pranas 197, 272
Kvedaras Ričardas 471, 772
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Kvedaras Virgilijus 656
Kvedaras Vytautas 334
Kvedarienė Jadvyga 656, 658–660,
735, 804, 806, 807, 810, 811, 826
Kvedarienė Jolita 846, 847, 852
Kvedarienė Rita 467, 471, 772, 846,
847, 852
Kvedarienė S. 657, 658
Kvedarienė Stasė 732, 806
Kvedarienė Veronika 272
Kvietkelis V. 684
Kviklys Bronius 113, 127, 129–131,
143, 173, 236, 886, 887, 908, 1107,
1114, 1116, 1133, 1163
Kviklys Mečius 676
Kviklys Stanislovas 1409

L
Labakojienė Stefa 665, 828, 830, 833
Labanauskas 902
Lacis Vilis 701
Ladyga Alvydas 4
Lakačiauskaitė Neda 737, 738, 740,
820, 822
Lakačiauskas Saidas 737, 740, 820
Lakūnas 86
Landsbergis 453
Landsbergis Vytautas 398
Landsbergis-Žemkalnis Vytautas 949
Lapašinskaitė Irena 732
Lapė Antanas 1038
Lapė Felicijus 1028
Lapelienė Birutė 838
Lapelis Stasys 838
Lapėnas Algimantas 275
Lapėnas Bronius 252, 275
Lapėnas Rimgaudas 275
Lapėnas Vitalis 275
Lapėnienė Stefa 275
Lapienė Emilė 1038
Lapienis Antanas 294, 1053
Lapienis Jonas 298
Lapienis-Uosis Vytautas 305
Lapienytė Birutė 274
Lapienytė Marija 1008
Lapinskai 1084, 1091
Lapinskaitė Antanina 575
Lapinskaitė Elenutė 1079
Lapinskaitė Irena 680
Lapinskaitė Lucija 805
Lapinskaitė Violeta 1091
Lapinskaitė Zosė 803, 804
Lapinskas 1019
Lapinskas 343, 523, 859
Lapinskas A. 597, 598
Lapinskas Aleksas 1084, 1085, 1094,
1095
Lapinskas Antanas 654, 1085, 1357
Lapinskas Balys 256
Lapinskas Bronius 292
Lapinskas Jonas 505, 1085, 1086, 1095
Lapinskas Juozas 292, 804
Lapinskas K. 1401
Lapinskas Kazys 575
Lapinskas Kostas 575
Lapinskas Leonas 575
Lapinskas Petras 575
Lapinskas Pranas 197, 845
Lapinskas Rapolas 1393
Lapinskas Stasys 575, 618
Lapinskas Zenonas 1501
Lapinskienė 1098

Lapinskienė (Paunksnytė) Ona 1070
Lapinskienė Irena 656
Lapinskienė Janė 1390, 1394
Lapinskienė Janina 374
Lapinskienė T. 1097
Lapinskienė Viktorija 210
Lapinskienė-Baltruvienė Sofija 802
Lasavickas S. 1508
Lasinskas Aleksandras 220
Lasinskas Antanas 220
Lašaitė Danutė 281
Lašaitė Emilija 1295, 1297
Lašaitė Ona 335
Lašas 861
Lašas Antanas 6, 13, 333, 607, 1513
Lašas Balys 272, 309, 311, 312
Lašas Edmundas 1436
Lašas J. 687
Lašas Jonas 335
Lašas Juozas 336
Lašas Kazys 281
Lašas Pranas 244, 281, 336, 1357,
1376, 1403
Lašas Rokas 157
Lašas Stanislovas 157
Lašas Tomas 281
Lašas Vytautas 335
Lašas Vladas 333, 335, 336, 1426
Lašienė 333
Lašienė (Bražiūnaitė) Ona 784
Lašienė Teresė 281
Laškova (Deksnienė) Diana 659
Laškovas J. 24
Laturas Kazimieras, de 169
Latvėnai 380, 1434
Latvėnaitė Danguolė 381
Latvėnaitė Marijona 291
Latvėnaitė O. 188
Latvėnaitė T. 188
Latvėnas 555, 993
Latvėnas Antanas 380
Latvėnas Jonas 157, 380
Latvėnas Juozas 380, 381
Latvėnas Kazys 188
Latvėnas Petras 197
Latvėnas Vincentas 157
Latvėnas Vytautas 381
Latvėnienė 988
Latvėnienė A. 773
Latvėnienė Kazimiera 380, 381
Laucė J. 233
Laucienė 1176, 1187
Laucienė (Kazlėnaitė) Dalia 755
Laucienė Danutė 386
Laucius Jonas 264
Laucytė Rima 656
Laučasai [Smalstys J.] 1421
Laučkaitė Laima 1266
Laudanskas (Lawdański) Juozapas
502
Laukavičius (Ławkowicz, Łowkowicz)
Juozapas 500
Laurinaitis Jonas 1427
Laurinavičienė (Katinauskaitė) Judita
744
Laurinavičius Č. 439, 440
Laužikai 305
Lavrov A. S. 29
Lazdauskaitė Ž. 84
Lazdynų Pelėda 804
Lazutka S. 144
Lebedys J. 146
Lebedys Petras 676

Lebedys Ramūnas 1501
Ledochovska Liudvika 173
Leika V. 756
Leikus 1085, 1094
Leikus Mataušas 1084, 1088
Leikus Vladas 1084, 1089
Leikutė Alesia 1092–1094
Leikutė Janina 1094
Leikutė Valė 1094
Leikuvienė 1084, 1092, 1093
Lekavičius 77
Lekavičius A. 84
Lelešius 1058
Lelevelis 1443, 1450
Leliūnas 1311
Leliūnienė (Kibirkštytė) Laima 1316
Leninas 596, 696, 753, 1062
Leonas XIII 175
Letukaitė Neda 833
Letukienė (Bekevičiūtė) Sigutė 833,
834
Levandauskas Vytautas 164
Levandavičius Pranas 575
Levandavičius Vladas 258, 575
Levandavičiūtė Marytė 635
Levaškevičienė Zita 8, 15, 465, 714,
715, 719, 721, 828, 832–836, 1513
Levaškevičius Algirdas 829
Levaškevičius Algis 829
Levaškevičius Domininkas 498
Levaškevičius Giedrius 833
Levaškevičius Sigitas 838, 839
Levaškienė Zita 1305
Levendavičius Pranas 197
Levickaitė-Vaškevičienė Inga 5, 9, 12,
16, 202, 1175, 1513
Levickas 889
Liekis A. 235
Liekytė Regina 1001
Liesis 1350
Liesis Vytautas 298
Liesys 1350
Likaitė Eugenija 580, 581
Likienė Vilma 816
Limanas Rudolfas 554
Linčius Augustinas 892, 894
Lindgren Astrid 708, 733, 740
Lindsėjus Dž. 1507
Lingė Boleslovas 212
Lingys V. 435
Lingys Vytenis 433
Lingytė A. 435
Linkevičius Jonas 1534
Liorentaitė Modesta 1088
Liorentas 1088, 1089
Liošeris 1068, 1069, 1071
Lipskis Jonas 156
Liseckis 150
Liseckis M. 152
Liseckis Mykolas 1028
Lisinskas 375
Litas Povilas 397
Liubinas Anzelmas 997
Liubinas Kęstutis 997
Liubinas Valdas 997
Liubinienė (Kepalaitė) Elena 996
Liucija, Šv. 832
Liudvikas XV 169
Liugailienė Ona 4
Lydeikis Jonas 1371
Lymanas R. 827
Lopacinska Marija 173
Lozoraičiai 1504
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Luftas Mošė Natanas 200
Lukaševičius Kristupas 147
Lukašiūnas 331
Lukauskiai 1425
Lukavičius J. 538, 547
Lukavičius Juozapas 501, 537
Lukavičius Juozas 153
Lukianskis A. 116
Lukianskis-Paulavičius A. 1109
Lukjanova Irena 778
Lukjanskis Adomas 146
Lukošaitis A. 1509
Lukoševičienė Adelė 1046
Lukoševičius Pranas 527, 1046, 1058,
1059
Lukoševičius Stasys 1046
Lukoševičiūtė Genė 1046
Lukošiūnas 123, 183, 424
Lukošiūnas Kazimieras 152, 182, 183
Lukošiūnas Mečislovas 298
Lukošiūnas Petras 803
Lukošiūnas Stasys 298
Lukošiūnienė Emilija 500
Lukošius Juozas 481
Lukošius Vytautas 298, 460
Lukštaraupis J. 654
Lumpickienė (Katinaitė) Regina 818

M
Maceika Antanas 776, 778
Maceikienė (Čypaitė) Dalia Marytė
395, 778
Maceikienė D. 776
Maceina A. 1463
Macevičius (Macewicz; Мацевиц)
Ignotas 499
Macevičius Ignas 123, 487, 488
Macevičius Jurgis 499
Maciejauskienė V. 1341, 1342, 1359,
1368
Macijauskai, Sandra 760
Macijauskaitė Justina 479
Macijauskaitė Kazimiera 277
Macijauskaitė Sandra 628, 629
Macijauskaitė Simona 482, 757
Macijauskas 158, 801
Macijauskas Alfonsas 790, 791
Macijauskas Alfredas 478
Macijauskas Almantas 478, 762
Macijauskas Artūras 478, 479, 482
Macijauskas Gintautas 481
Macijauskas J. 1402, 1426
Macijauskas Jonas 205, 212, 277, 611,
1436
Macijauskas Kazys 197, 997
Macijauskas Mindaugas 481
Macijauskas Stasys 289
Macijauskas Vaidas 481, 482, 629, 760
Macijauskienė Jolanta 478
Macijauskienė Lina 482
Macijauskienė M. 712, 713
Macijauskienė Sandra 481, 482
Macijauskienė Valė 277
Maciūnas Stasys 700
Maciūnas V. 1416
Maciūnas Vidas 771
Mackevičienė Ona 5, 10, 12, 17, 154,
379, 385, 386, 391, 400, 441, 758, 823,
1452, 1457, 1513
Mackevičius Antanas 123, 152, 182,
1029
Mackevičius M. 1034

Mackus Antanas 306
Mackus-Don Kichotas, Vėjas Jonas
272, 274, 301, 306, 307
Mačernytė Valė 320
Mačernytė Zina 320, 321, 322
Mačianis Kazimieras 1128
Mačiekienė Margarita 75
Mačiekus Venantas 4–6, 10, 11, 13,
18, 20, 75, 252, 342, 466, 709, 727, 761,
858, 1266, 1493, 1513, 1534
Mačionienė (Saulytė) Auksė 842, 845
Mačionis (Maczanis; Мачанис)
Kazimieras 516
Mačiulienė 1176
Mačiulienė (Staneikaitė) Teresė 718
Mačiulis Algimantas 1450
Mačiulis Jonas 224
Mačiulis Pranas 212, 213, 1427
Magdalena, Šv. 1318
Magyla Algimantas 708
Mahmoody Betty 738
Mahneris 369
Mai Mukhtar 738, 749
Maigys Stanislovas 147
Maironis 187, 590, 661, 1025, 1467
Majauskaitė Ona 655
Majauskas 539
Majauskas Ambraziejus 1459
Majauskas Bronius 351
Makarenko M. 97
Makkaveev A. 30
Maknickas (Maknys) Vytautas 1419
Maknys Vytautas 185, 552, 800
Makovskis Antonas 1424
Maksimaitienė Ona 5, 12, 129, 132,
152, 182, 1513
Makšimas 896
Makšimas Juozas 346, 386
Makšimienė (Kirlytė) Akvilė 1174
Makšimienė (Kvedaraitė) Ona 385,
1165, 1166, 1174, 1378,
Makšimienė A. 1172
Makšimienė Elena 386
Makuška 1073
Makuška Albinas 287, 1069, 1071,
1073
Makuška Jonas 579
Makuškaitė Elena 287
Makuškaitė Zofija Vanda 287, 567,
589
Makuškienė Ona 482, 773
Makuškienė Stefanija 1069, 1072
Makuškos 1073
Makutėnaitė Regina 732
Makutėnaitė Uršulė 649, 899
Makutėnas 874, 875
Makutėnas A. 687
Makutėnas Jonas 874, 875
Makutėnas Juozas 617
Makutėnas K. 188
Makutėnas Kazimieras 157
Makutėnas Kazys 244
Makutėnas Petras 336
Makutėnas Povilas 334
Makutėnas Pranas 864
Makutėnas Simonas 157
Makutėnas Valdemaras 1502
Makutėnas Vytautas 291
Makutėnienė (Čižauskaitė) Marija 618
Makutėnienė (Kazanavičiūtė) Vanda
1468
Makutėnienė Emilija 347, 771, 1357
Malaišiai 1414

Lietuvos valsčiai

Malakauskaitė Danutė 635
Malcienė Teresė 278, 281, 589
Malcis Antanas 278, 281
Malcis Balys 278, 281
Malcytė Stanislava 278, 281
Maldonis A. 681, 712
Malevskis Simonas 171
Malinauskaitė Regina 270
Malinauskaitė Stasė 270
Malinauskas 384
Malinauskas Antanas 270
Malinauskas Ignas 270
Malinauskas Julius 270
Malinauskas Povilas 1448
Malinauskienė Liucija Liudvika 270
Malinovskis Mykolas 154
Mališauskas A. 1163
Malkevičius 214
Malovas 550
Manasevičius Izraelis 436
Manevičius 619
Maniušis Juozas 1446
Maračinskaitė Marytė 764
Marcinkas F. 220
Marcinkevičienė Nijolė 9, 16, 75,
1189, 1513
Marcinkevičienė Virginija 838
Marcinkevičius J. 1459
Marcinkevičius Jonas 730
Marcinkevičius Juozas 539
Marcinkevičius Justinas 704
Marcinkevičiūtė 587
Marcinkutė (Lesveur) Renata 837
Mardosa Jonas 9, 17, 1284, 1287,
1288, 1290, 1513
Margis, kunigaikštis 304, 305, 307,
308, 813
Marija Magdalena, Šv. 148
Marija Magdalietė 117
Marija Mergelė Lurdo, Švč. 1280
Marija Mergelė, Švč. 146, 147, 485,
487, 514, 487, 503, 508, 523, 555, 870,
929, 1065, 1249, 1276, 1277, 1281, 1332,
1388
Marija Rožinė, Švč. 1215
Marijona Kopūstienė (Grižinauskienė)
1395
Marijosius (Musteikytė) Stasė 949, 950
Marikoniai 944
Marikonis 492, 493
Marikonis I. 1136
Marinina A. 756
Marinina Aleksandra 707, 738
Markejevaitė Lada 930, 1444, 1447,
1449, 1451
Markejevas Jurijus 1443, 1447, 1448,
1450
Markeliai 998
Markelienė Barbora 1391, 1395
Markelienė Marijona 1358
Markelienė Veronika 1373, 1374
Markelis Alvydas 998
Markelis Balys 13, 342, 1280, 1282,
1513
Markelis J. 987
Markelis Jonas 998, 999
Markelis Juozas 1194
Markelis Jurgis 998, 1002
Markelis Kazimieras 298, 342,
1194–1196, 1198, 1200, 1201, 1204,
1208, 1373, 1374, 1383, 1386, 1389,
1390, 1395, 1397, 1401, 1404–1406,
1410, 1412
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Markelis Kazys 1413
Markelis Kipras 1394, 1396
Markelis Pranas 1394
Markelis Vytukas 998
Markelytė Dalia 998
Markelytė Marytė 998, 1000
Markelytė Regina 998
Markevičiai 700
Markevičienė Laima 708, 739
Markevičienė Nijolė 7, 15, 625, 626,
629, 637, 638, 1513
Markevičius Sigitas 20, 369, 1154,
1158, 1162, 1163
Markevičiūtė Pranė 576
Maroszka Józefa 151
Marozas 212
Martinaitis M. 681, 712
Martinavičius Povilas 372
Martinėliai 1080, 1084
Martinelienė (Kriukelytė) Uršulė 1079
Martinėlienė (Smalstytė) Ona 1078
Martinėlienė Danutė 764
Martinėlienė Ona 1080, 1087
Martinėlis Aloyzas 1080, 1087
Martinėlis Jonas 226, 250, 254, 285,
345, 1079–1082, 1086, 1087
Martinėlis Juozas 1080, 1081
Martinėlis Justinas 1084
Martinėlis Kazimieras 1080, 1081
Martinėlis Laurynas 1082, 1084, 1089,
1094, 1095, 1097
Martinėlis Petras 1081
Martinėlis Pranas 1079, 1086, 1087,
1089
Martinėlis Ričardas 1079
Martinėlytė Danutė 1087
Martinėlytė Julė 1087
Martinėlytė Nijolė 1075
Martinėlytė Ona 764, 1097
Martinėlytės 1087
Martinėnas Adomas 157
Martinonis Donatas 989
Martynas, Šv. 147
Martynėlis 346
Martynėlis Jonas 235
Martynėlis Juozas 1028
Marūnas 343
Masaičiai 1438
Masaitis Česlovas 1438
Masalitinovas S. 97
Masalskis Grigas 1028
Masalskis Ignacas 149
Masalskis Ignotas Jokūbas 489
Masalskis Valentinas 433, 838
Masilionis Povilas 1059
Masilionis Stanislovas 506
Masilionis Stasys 267
Masiulienė 556
Masiulienė (Pinkevičiūtė) E. 659
Masiulienė Eleonora 658, 807
Masiulienė Ona 284
Masiulis 862
Masiulis Andrius 414
Masiulis Jonas 244, 284
Masiulis Jonas Gediminas 263
Masiulis Juozas 284
Masiulis Vytautas Kazimieras 263
Masiulis-Ponas Jonas 307
Masiulytė Jolita 625
Masys Aleksandras Vytautas 523
Maskoliūnienė (Karvelytė) Sofija 407
Mastienė 1313
Mašanauskienė (Jakutytė) Verutė 872

Mašauskas Jonas 298
Mašauskas Petras 298
Mašauskas-Tarzanas, Sakalas Vytautas
313
Mašiotas Pranas 1508
Matas, Šv. 826, 1284, 1440
Mateikiai 312, 314, 318, 1275
Mateikienė Birutė 312
Mateikienė Teresė 274, 311
Mateikis 312
Mateikis Algimantas 274
Mateikis Algis 311
Mateikis Jonas 309
Mateikis Juozas 274, 309, 311, 313
Mateikis Petras 311
Mateikis Povilas 274, 1275, 1514
Mateikis-Tauras Povilas 6, 13,
309–311
Mateikytė Irutė 313
Mateikytė Janina 310, 313
Mateikytė Nijolė 274, 311
Matelienė (Bočerovaitė) Galina 219,
224
Matelionis Povilas 1463, 1464
Matiukai 945
Matiukaitė Barbora 1013
Matiukaitė Galiusė 1015
Matiukaitė Janina 653–655, 803, 804
Matiukaitė Jūra 262
Matiukaitė Lina 625, 633, 747, 798
Matiukaitė Paulina 1015
Matiukaitė R. 964
Matiukaitė Rima 651
Matiukaitė Teofilė 1015
Matiukas Balys 1006, 1015
Matiukas Bylius Stanislovas 262
Matiukas Feliksas 946, 964
Matiukas Genius 262
Matiukas Jonas 255, 1015
Matiukas Juozas 946, 951
Matiukas Kazys 293
Matiukas Kostas 1013, 1014, 1015
Matiukas Mindaugas 791, 809
Matiukas Nerijus 837
Matiukas Petras 262
Matiukas Pranas 1015
Matiukas Tadaušas 1013–1015
Matiukas Vaclovas 391, 946, 968, 975
Matiukas Valentinas 807, 809
Matiukas Vytautas 7, 14, 586, 606,
608, 609, 610, 611, 617, 1514
Matiukienė 964
Matiukienė (Butvydaitė) Nijolė 1316
Matiukienė (Tylaitė) Verutė 386
Matiukienė Adelė 262
Matiukienė Alicija 709, 739, 748
Matiukienė Elvyra 652
Matiukienė Julė 807
Matiukienė Karolina 293
Matiukienė Laima 745
Matiukienė Ona 820
Matkevičienė (Narbutytė) Jolanta 8,
15, 866, 1513
Matkevičius Augustas Vėjus 870
Matkevičiūtė Giedrė 870, 872
Matkevičiūtė Justė 870, 872
Matukaitė Anelė 1387
Matukaitė Gražvilė 478
Matukas A. 652
Matukas Eugenijus 478, 479, 482
Matukienė (Mikulionytė) Gražina 6,
8, 13, 15, 16, 20, 375, 390, 426, 430,
478, 480–482, 715, 741, 744, 747, 748,

751, 752, 755, 758, 760–763, 783, 943,
946, 969, 985, 1102, 1270, 1514
Matulaitis Stasys 1425, 1426
Matulevičiai 1099
Matulevičienė (Kaupaitė) Stefa 222,
224
Matulevičienė Adelė 789, 790
Matulevičienė Salomėja 352
Matulevičius A. 774
Matulevičius Aleksas 324, 325
Matulevičius Alvydas 635
Matulevičius Boguslovas 324, 325
Matulevičius Jonas 951
Matulevičius Vytautas 326
Matulevičiūtė Aušra 1377, 1502
Matulevičiūtė Sandra 1437
Matuliauskai Danguolė 429
Matuliauskaitė Julija 575
Matuliauskaitė Kostė 575
Matuliauskaitė Ona 575
Matuliauskaitė Pranutė 282
Matuliauskaitė Stasė 575
Matuliauskas 540
Matuliauskas Alfredas 429, 478, 481,
482
Matuliauskas Antanas 282
Matuliauskas Bronius 575
Matuliauskas Dominikas 575, 576, 598
Matuliauskas Jonas 284, 575
Matuliauskas Juozapas 282
Matuliauskas Juozas 244, 575
Matuliauskas Justinas 576
Matuliauskas Kazys 575
Matuliauskas Petras 575
Matuliauskas Petras Vytautas 284
Matuliauskas Tadas 428, 429, 478,
481, 644, 763
Matuliauskas Tomas 481, 644
Matuliauskienė Danguolė 481, 482
Matuliauskienė Natalija 282
Matulioniai 940, 1435
Matulionienė (Dudonytė) Danutė 1502
Matulionis 374
Matulionis Alfonsas 1435
Matulionis Teofilius 1504
Matulionytė Teklė 802
Matulis 342, 343, 1302
Matulis Algis 472, 473, 796–798, 1487
Matulis Jonas 260, 519
Matulis Kazys 232
Matulytė Stefanija 680, 1193, 1194,
1199, 1204, 1205
Matusevičius J. 230
Matuszkiewicz 78
Matuszkiewicz W. 84
Matutavičius (Matutowicz) Ignotas
499
Matuzas Jonas 541, 544
Matuzas Juozas 543
Matuzas Povilas 832
Matuzienė Birutė 680, 829, 830, 832
Matuzoniai 591
Matuzonienė Liuda 271
Matuzonis 1087
Matuzonis Antanas 271
Matuzonis Domininkas 156
Matuzonis Izidorius 544
Matuzonis Jonas 156, 210, 271
Matuzonis Julius 845
Matuzonis Juozas 271
Matuzonis Jurgis 156
Matuzonis Mataušas 156
Matuzonis Tamošius 157
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Matuzonytė Anelė 271
Matuzonytė Ona 271, 1080
Matuzonytė Pranciška 271
Mauderodė Otas 1429
Mauricas Virginijus 437
Maušovičius Jankelis 156
Mazūras Vitalijus 837
Mazurevičius Balys 306
Mazurevičius Boleslovas 460
Mazūrienė Nijolė 837
Mažeika Giedrius 847, 852
Mažeikiai 944, 1018, 1019
Mažeikienė (Dabregaitė) 1012
Mažeikienė (Tumonytė) Danutė 728,
818
Mažeikienė Danutė 717, 727, 736,
818, 826
Mažeikienė Donata 1246
Mažeikienė V. 1489, 1490
Mažeikienė Veronika 1019, 1231
Mažeikis Antanas 960
Mažeikis Bronius 1016, 1019
Mažeikis Jonas 960, 1018
Mažeikis Pranas 946, 960
Mažeikis Steponas 954
Mažeikis Valentinas 1162, 1163
Mažeikytė Elena 1019
Mažeikytė Janina 1039
Mažeikytė Jurgita 626
Mažeikytė Ona 865, 960
Mažeikytė Valerija 922
Mažeikos 1153, 1157
Mažiulis A. 1402
Mažiulis Antanas 1373, 1410
Mažiulis V. 107, 1359
Mažiulis Vytautas 1344
Mažyliai 711, 945, 978
Mažylienė (Čepukonytė) Joana 957
Mažylienė (Mikulionytė) Janina 957,
985
Mažylienė Aldona 981
Mažylienė Danielė 391, 716, 838
Mažylienė Genutė 949
Mažylienė Janė 262
Mažylienė Joana 944
Mažylienė Rasa 716
Mažylienė Stasė 478
Mažylis Alius 750
Mažylis Aloyzas 379, 946, 975
Mažylis Antanas 391, 947, 968, 975
Mažylis Bronius 391, 946, 958, 975,
980
Mažylis Eugenijus 418
Mažylis Jonas 262, 306, 460, 946
Mažylis Julius 946, 981
Mažylis Kazimieras 794
Mažylis Kazys 418
Mažylis P. 544
Mažylis Pranas 457
Mažylis Vytautas 262, 1278
Mažylytė Birutė 262
Mažylytė Edita 479
Mažylytė Inga 840
Mažylytė Monika 479
Mažylytė Rasa 744
Mažučionis 115
Mažvydas Martynas 703, 736, 749,
762, 766, 1511
McCullough Colleen 707
Medalinskas Alvydas 437
Medeinis J. 1269
Medelinskas Albertas 703
Medišauskienė Zita 4, 154

Medzelienė (Rimkutė) Ona 710
Medželas Bronius 1053
Medželienė Bronė 1053
Mėginis Albinas 313
Meilus Elmantas 114–119, 164,
166–169, 372
Meiluvienė Zosė 410
Meyer Stephenie 708
Mejeris 147
Mejeris A. 67
Mekuška Albinas 1295
Mekuška Antanas 696
Mekuška Valdas 635
Mekuškienė (Paunksnytė) Stefanija
1295, 1298, 1301, 1305
Mekuškienė Ona 406, 762
Meldaikienė Kristina 475
Meldaikis Algis 475
Melešytė M. 23
Meliūnai 246, 248, 249, 250
Meliūnaitė Marytė 249
Mėliūnaitė Vanda 657
Meliūnas 248, 404
Meliūnas Albinas 403
Meliūnas Antanas 232, 235, 246,
248–250, 254, 276
Meliūnas Jonas 235, 246, 248, 250,
254, 276
Meliūnas Juozas 245
Meliūnas Kazys 246, 248, 250, 254,
276
Meliūnas Martynas 1163
Meliūnas Romas 1162
Meliūnas Romualdas 1163
Meliūnas Steponas 1159, 1160, 1161,
1162, 1163
Mėliūnienė Alma 807
Melnikonis Jonas 372
Melvydienė Violeta 720, 767, 768
Memėnas Kazys 560, 561, 1502
Memėnaitė 887
Mendelis 1068
Mendelis M. 125
Merkelis Gediminas 224
Merkelis Jonas 221
Merkelis K. 1396
Merkelis, karalius 1327
Merkevičius Vladas 685
Merkiai 873
Merkienė (Andriuškevičiūtė) Emilija
386, 975
Merkienė (Gurnikaitė) Danutė 6, 13,
323, 1514
Merkienė Irena Regina 4
Merkienė R. 1269, 1292
Merkienė Rita 626, 629, 641
Merkienė Stasė 1220
Merkis M. 687
Merkys 193
Merkys Albinas 332
Merkys Alfonsas 674
Merkys Algimantas 655
Merkys J. 597, 598
Merkys Jonas 220, 873
Merkys Juozapas 788
Merkys Justinas 628
Merkys Matas 1176
Merkys V. 153, 535–538, 541, 545,
546
Merkys Vidmantas 625
Merkys Vytautas 534. 1464
Merkys Zenonas 328
Merkytė Irena 656

Lietuvos valsčiai

Meskupas Icikas 242
Meškauskaitė Janina 287
Meškauskaitė Ona 287
Meškauskas 386
Meškauskas Antanas 951
Meškauskas Kazimieras 1031
Meškauskienė Emilija 287
Meškeliūnas Jonas 349, 783, 1101,
1102
Mezginaitė Elena 715
Mežeraupis Jokūbas 160
Micas L. 23
Micelskiai 169
Michailovas Jakovas 293
Michailovskienė (Bakutytė) Rita 8, 15,
700, 707, 720, 1514
Michalis Jehielis 199
Michelsonas 436
Michnevičius Vaclovas 504
Mickevičius 446
Mickiai 1079
Mickienė 1342
Mickienė (Martinėlytė) Anelė 1079,
1081, 1082
Mickienė Elena 676
Mickienė Emilija 273
Mickienė I. 1360
Mickis 208, 1081
Mickis Antanas 273
Mickis Jonas 207, 575
Mickis Juzukas 1082
Mickis Matas 385, , 544, 1502
Mickis Petras 197
Mickys Andrius 273
Mickys Antanas 272, 273
Mickys Juozas 272, 1079
Mickys Justinas 298, 460
Mickys Mečislovas 273
Mickys Rimas 811
Mickys Vladas 1079
Mickytė Joana 1079
Mickytė Ona (Aniūtė) 1079, 1082
Mickytė Stefa 1079, 1082
Mickytė Zosė 575
Mickūnaitė Vaida 763
Mickūnaitė Valė 350, 896
Mickūnas Henrikas 423, 819
Mickūnas Klemensas 890, 893, 894
Mickūnas Nikodemas 893, 894, 1255
Mickūnas Stanislovas 894
Mickūnas Stasys 708, 741, 782,
893–895, 1502, 1503
Mickūnienė Daiva 628, 733, 810,
811, 819
Mičelienė Asta 624, 629
Mičelis Robertas 629
Mičelytė Rimantė 641
Mičiurinas 648, 752, 755, 926, 963,
964–966
Mieldažys Kazys 680
Mieliauskienė Marijona 10, 17, 1268,
1389, 1457, 1471, 1474, 1514
Mieliūnai 1095
Mieliūnas Antanas 591
Mieliūnas Jonas 158, 591
Mieliūnas Kazys 591
Mierkys 1012
Mierkys Juozas 256
Mieželaitis Eduardas 681, 704, 798
Miežutavičienė (Rataiskytė) Ona 676
Miežutavičius Jonas 671, 676
Mikalaičiūnaitė Janina 634, 635
Mikalaičiūnaitė Salomėja 291
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Mikalaičiūnaitė Valė 634, 635
Mikalaičiūnas Edvinas 482, 757, 760
Mikalaičiūnas Juozas 291
Mikalaičiūnas Kostas 291
Mikalaičiūnas Napalys 291
Mikalaičiūnienė Angelė 291
Mikalauskaitė Danutė 999
Mikalauskaitė Elenutė 866
Mikalauskas 1157
Mikalauskas Antanas 847
Mikalauskas H. 130
Mikalauskas J. 1153, 1155, 1156
Mikalauskas Jonas 866
Mikalauskas V. 1494
Mikalauskienė 1479
Mikaliūnas Brazys 1028
Mikaliūnas Eugenijus 442
Mikalkėnai 1089
Mikalkėnaitė Sofija 653
Mikalkėnas 1089
Mikalkėnas Antanas 635
Mikalkėnas Sigitas 635
Mikalkevičienė I. 1428
Mikalkevičius P. 1156
Mikalkevičiūtė Mikalina 566
Mikalojus, Šv. 991, 1465, 1466
Mikašienė 621
Mikašius 773
Mikeliūnas Mykolas 506, 519
Mikeliūnas Vytas 818
Mikėnai 382
Mikėnaitė Aldona Stanislava 271
Mikėnaitė Birutė 383
Mikėnaitė Bronė 277
Mikėnaitė Genė 8, 15, 20, 383, 704,
706, 762, 764, 766, 769, 771, 843, 851,
1154, 1514
Mikėnaitė Rita 634, 635
Mikėnaitė Stasė 277
Mikėnas 896, 1176
Mikėnas Algimantas 1442
Mikėnas Antanas 277
Mikėnas Ignas 194, 206, 1378
Mikėnas Izidorius 278, 281
Mikėnas Jonas 277, 298, 306, 407,
599
Mikėnas Juozas 243, 271
Mikėnas Jurgis 157
Mikėnas Matas 382, 383, 1154
Mikėnas Mataušas 382
Mikėnas Mykolas 156
Mikėnas Petras 277
Mikėnienė Adelė 277
Mikėnienė Genė 471
Mikolaičiūnas Justinas 157
Mikonienė (Šablinskaitė) Janina 743
Mikonienė (Šablinskaitė) Jerina 742,
784
Mikšienė (Sirvydaitė) Birutė 367
Mikšiūnas G. 411
Mikuckienė Angelė 1220
Mikuckis 315
Mikuckis Algirdas 254, 267
Mikuckis P. 335, 1061, 1062
Mikuckis Vilius 867, 875
Mikulioniai 945, 947
Mikulioniai, Antanina 983
Mikulionienė Antanina 957
Mikulionis Adomas 391, 944, 953,
954, 957, 959, 960, 962–964, 966, 975,
976, 980–982
Mikulionis Antanas 946, 954, 957,
958, 961, 967–969, 983, 985

Mikulionis Fabijonas 1014
Mikulionis Jonas 676, 946, 957, 983
Mikulionis Juozas 206, 946, 959
Mikulionis Lionius 946, 976
Mikulionis Povilas 957, 959
Mikulionis Pranas 954, 957
Mikulionis Stanislovas 954, 1503
Mikulionytė Barbora 970
Mikulionytė Janina 980
Mikulionytė Kaziūnė 958, 980
Mikulionytė Milda 983
Mikulionytė O. 982
Milaknaitė Zita 732, 755
Milaknis Matas 557, 1452
Milaševičienė Adelė 353, 787
Milaševičius Povilas 354, 742, 782,
784–786, 788, 348, 349, 351, 353, 1503
Milaševičiūtė Edita 708
Miliauskienė M. 1279
Milišauskas L. 827
Miliūkštis V. 1508
Miliūnas Juozas 298
Miliūnas Kazys 298
Miliūnas V. 793, 806
Milius Jonas 75, 274, 298
Milius Vacys 1279
Miltinis J. 1497
Milvydas (Užkurėlis) 554
Mindaugas, karalius 133, 428, 473,
474, 476, 503, 740, 777, 794, 796, 798,
886, 1027, 1417, 1444, 1450, 1451
Minkas 681
Minkevičienė Vlada 776
Minkevičienė Vladislava 632, 638
Minkevičius Vygantas 635
Mironaitė Anelė 1065, 1067, 1503
Mironaitė Janina 1040
Mironaitė Marytė 1040
Mironas P. 1030
Mironas Pranas 1040, 1065
Mironienė Ona 1040
Mirskienė 861
Mirskis Antanas 298, 301
Mirskis Jonas 575
Mirskis Zigmas 254, 575
Misevičius Juozas 4
Misiūnaitė O. 1292
Misiūnas Aloyzas 397
Misiūnas Bronius 270, 460
Misius Kazys 5, 7, 10, 12, 14, 17,
126, 127, 146, 153, 179, 184, 394, 401,
498, 501, 509, 511, 516, 518, 534, 544,
553, 729, 1107, 1128, 1285, 1419, 1431,
1514
Mišanovienė (Džiugelytė) Malvina
1170, 1174, 1175, 1184, 1188
Mišeikis Tomas 1028
Miškinis Algimantas 5, 12, 19,
114–117, 119, 122–124, 126, 127,
130–132, 134, 137, 138, 143, 147,
151–153, 250, 1108, 1109, 1115, 1116,
1119, 1125, 1514
Miškinis Algirdas 514
Miškinis Antanas 316
Miškinis Jonas 599
Miškinis Vladas 1047, 1058
Miškinytė Onutė 621
Miškinytė Rima 1048
Mitchell Margaret 707
Miteris J. 555
Mykolaitis S. 641
Mykolaitis-Putinas V. 661, 1493
Mykolas Arkangelas, Šv. 1064

Molienė (Gražytė) Ona 653–655, 819,
820, 1064, 1497
Moljeras 617
Molotovas 247
Monday Elžbieta 173
Monkevičius E. 231
Montessori 1439
Morikoniai 163, 168–171, 173, 174,
178, 674, 887, 1028, 1150
Morikonis B. 1029
Morikonis Benediktas Benjaminas 169,
170, 171, 1028
Morikonis Fredianas 170
Morikonis I. 171, 172
Morikonis Ignas 898
Morikonis Ignotas 170, 172, 173, 667
Morikonis Jonas 173
Morikonis Jonas Karolis 170
Morikonis Kristupas 169
Morikonis Liucijonas 173
Morikonis Marcijonas 149, 151
Morikonis Martynas 168–170
Morikonis Mykolas Tadas 169
Morikonis Pranciškus 150, 169, 173
Morikonis Scipijonas 170
Morikonytė Marijona 149
Morkūnas E. J. 394, 395, 397, 399
Morkūnas K. 1361, 1441
Morkvėnas 1302, 1388
Morkvėnas Alfonsas 674, 676
Morkvėnas Jonas 513
Morkvėnas Rimantas 1503
Mosolovas 551
Mošinskis Edmundas 208
Moška (Mozė) 147
Motiejūnai 323, 962
Motiejūnaitė 1014
Motiejūnaitė Anelė 1017
Motiejūnaitė Bronė 261
Motiejūnaitė Genė 1017
Motiejūnaitė Jadvyga 664
Motiejūnaitė Jadzė 1017
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnaitė Liuda 1010, 1017
Motiejūnaitė Ona 960, 962
Motiejūnaitė Sofija 261
Motiejūnaitė Stasė 261
Motiejūnaitė Teresė 962
Motiejūnaitė Vanda 261, 319, 962
Motiejūnaitė Zolė 261
Motiejūnaitės 983
Motiejūnas 319
Motiejūnas Albinas 319, 953, 954,
1504
Motiejūnas Antanas 957
Motiejūnas Juozas 1017, 1018
Motiejūnas Kazys 261
Motiejūnas Napoleonas 261
Motiejūnas P. 962, 964
Motiejūnas Petras 1017, 1163
Motiejūnas Pranas 319, 946, 947
Motiejūnienė A. 1492
Motiejūnienė Akvilė 922
Motiejūnienė Anelė 953
Motiejūnienė Bronė 1223
Motiejūnienė Irena 713–716, 838
Motiejūnienė Marija 261
Motiejūnienė Veronika 261
Motiekaitytė Elena 671
Motūza G. 26
Motuza Gintas 1040
Motuza L. 1040
Motuzas 124
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Motuzas Povilas 1153
Mučienė (Garuolytė) Genutė 921
Mučinskienė Konstancija 268
Muižniekas Julius 402, 800, 801
Mülenbach K. 1359
Mulevičius L. 99
Mulvinai 317, 318, 962, 963, 970
Mulvinai, Julė 963
Mulvinai, Veronika 963
Mulvinaitė Julija 317, 318
Mulvinaitė Ona 970
Mulvinaitė Veronika 317, 318
Mulvinaitės 887, 943, 1005
Mulvinas 978
Mulvinas Juozas 317, 318, 963
Mulvinienė 953, 954
Muralaitė 249
Muraliai 602
Muralienė Adelė 286, 595, 602, 663,
1054
Muralis 248, 249
Muralis Algimantas 286, 602
Muralis Algis 1054
Muralis Antanas 586
Muralis E. 1159
Muralis Jonas 252, 286, 595, 602, 663,
675, 1054
Muralis P. 591
Muralis Vladas 235, 246, 248, 250,
254, 276, 591
Muralis Vladislovas 249
Muralytė 1176
Muralytė Danguolė 602, 1054
Muralytė Danguolė Liucija 286
Muravjovas Michailas 182, 499, 534
Musnickas 182
Musteikis 218, 1192
Musteikis Jonas 398, 949
Musteikis Kęstutis 435
Musteikytė Elena 950
Musteikytė Stasė 398

N
N. S. [Napalys Smalstys] 1429
Nadkarni M. 443, 449
Nagelė 620
Nagelė Valentinas 617
Naginskas S. 1373
Nagurka Pranas 279
Nagurkienė Karolina 279
Nagurkos 1071
Nakai 305
Nakaitė Birutė 584
Nakaitė L. 88
Nakaitė Monika 625
Nakaitė-Arbačiauskienė (Arbienė) (Alė
Rūta) Elena Viktorija 7, 14, 216, 564,
582, 587, 589, 594, 705, 708, 1434,
1435, 1493, 1494, 1514
Nakaitė-Vaitkunskienė Laima 88
Nakas Alfonsas 584
Nakas Algirdas 584
Nakas Antanas 244
Nakas Feliksas 403
Nakas Jonas 244, 259, 582, 584, 1358
Nakas Vytautas 232, 584, 1435
Nakas Vladas 305
Nakienė (Girdauskaitė) Ona 1295,
1297, 1305, 1382, 1385
Nakienė Emilija 584
Nakienė Ona 1191, 1194, 1202, 1203,
1205, 1207, 1212, 1247

Nakienė (Sklėriūtė) Emilija 216
Naktinienė G. 1358, 1359
Nakutis 951
Nakutis Feliksas 404
Nakutis Vytautas 330
Nakutytė Marė 1010
Namajūnas Steponas 708
Namejuška Vilius 946
Namikas Antanas 205, 678
Napoleonas 172
Narbučiai 866, 868, 872
Narbutai 474, 878, 886, 887, 889
Narbutaitė J. 357
Narbutaitė Ramunė 807
Narbutas 1176
Narbutas Bronius 591
Narbutas J. 1153
Narbutas Juozas 382
Narbutas Rukša Juozapas Konstantas 117
Narbutas V. 28, 29
Narbutienė 1176
Narbutienė (Butkūnaitė) Bronė 764,
765
Narbutienė (Jukumaitė) Regina 871
Narbutienė (Jurevičiūtė) Vincenta
868
Narbutienė (Rakauskaitė) Genovaitė
1316
Narbutienė (Vairaitė) Zofija 873
Narbutienė Bronė 766
Narbutienė Regina 866
Narbutienė Zofija 866–868, 870, 871
Narbutis Algimantas 867, 870
Narbutis Almantas 866, 867, 870, 873
Narbutis Gintaras 872
Narbutis Juozapas 866–868, 870
Narbutis Juozas 803
Narbutis V. 1126
Narbutis Vidutis 873
Narečionis R. 832
Narkevičienė 864
Narkevičienė Nijolė 623
Narkevičius Fabijonas 499
Narkevičius Konstantinas 10, 17. 153,
384, 539, 540, 542, 700, 704, 708, 864,
1123, 1124, 1458–1460, 1504
Narkevičius S. 872
Narkevičius V. 119
Narkutė Eleonora 992
Narvilai 711
Narvydienė Regina 629
Narvojšas 149
Nasvytis A. 437
Nasvytis Algimantas 1450
Nasvytis Vytautas 1450
Našlėnaitė Miglė 715
Natkevičaitė-Ivanauskienė M. 77, 84
Nauckūnas Adomas 455, 1156
Nauckūnas Vytautas 633
Nauckūnienė Jadvyga 455, 622, 638
Naujalis Juozas 507, 559
Navackas Kazys 293
Navackas Pranas 273
Navackas-Bitė Pranciškus 273
Navackas-Medinukas Kazimieras
273
Navackienė Viktorija 273
Navasaitienė Vitalija 1504
Navickai 1085
Navickaitė 1085
Navickaitė Zosė 1085, 1091
Navickas 1084, 1085

Lietuvos valsčiai

Navickas Jonas 737, 738
Navickas Juozapas 909
Navickas Silvestras 1028
Navickienė Miranda 733, 734, 737,
738, 811, 812, 826
Navikienė Nijolė 811, 818
Nazimovas 182
Nemanis Kazimieras 1273, 1275
Nemeikšis Vilius 306
Nemickas Jonas 1504
Nenėnas 193
Neniškaitė Regina 1039
Neniškiai 1011, 1014, 1043
Neniškienė Anelija 1043
Neniškienė M. 1060
Neniškienė Marcelė 1052
Neniškienė Marijona 1048, 1051,
1053
Neniškienė Nastė 1035, 1045
Neniškienė Natalija 1039
Neniškienė Ona 1052
Neniškienė Uršulė 1047
Neniškis 188, 205, 1014, 1324
Neniškis Aleksas 1060
Neniškis Aleksys 1047
Neniškis Algis 1047
Neniškis Antanas 1028
Neniškis Dominykas 1052, 1053
Neniškis Jonas 257, 1052
Neniškis Julius 1387, 1388
Neniškis Juozas 268, 1052
Neniškis Jurgis 526, 1028, 1052
Neniškis K. 555
Neniškis Kazimieras 1028
Neniškis Kazys 1033–1035, 1052,
1054, 1056
Neniškis Leonas 1051, 1052, 1063
Neniškis Lionginas 7, 14, 519, 520,
526–533, 826, 827, 1052, 1384
Neniškis Petras 1051, 1052
Neniškis Pranas 1043, 1048
Neniškis Raimondas 833
Neniškytė (Pečkuvienė)-Kamuoliukas
Konstancija 297, 298
Neniškytė Dangutė 1047
Neniškytė Elena 291, 527, 1052, 1504
Neniškytė Janina 1048
Neniškytė Kostė 527, 1052
Neniškytė Leona 1051
Neniškytė Ona 1052, 1053, 1175
Neniškytė Regina 1056
Neniškytė Rima 1052
Neniškytė Severija 1048
Neniškytė Valė 712
Neniškytė Vida 1052
Neniškytė Viktė 1052
Neniškytė Violeta 1377
Neniškytė Vladislava 1051, 1052
Nėris Salomėja 704, 940
Neveronytė Veronika 623
Niaura 866, 1176
Niaura Jonas 330, 332
Niaura Povilas 332
Niaura Steponas 330, 331, 786
Niaura Vaclovas 215
Niaura Vincas 330
Niauraitė (Matulevičienė) Adelė 783
Niauraitė Liucija 783
Niaurienė Agnietė 1357
Niaurytė Adelė 332
Niaurytė Anelė 332
Niaurytė Danutė 332
Niaurytė Genė 332
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Niaurytė Liucė 332
Niaurytė Valė 332
Niauros 221
Nidrienė Laima 471
Nikifirovas Vasilis 157
Nikolajus II 192, 874
Nikonovaitė Aleksandra 654, 655
Niškis 986
Niunka Vladas 241, 1446
Nykštas Petras 514
Noimanas Ševelis 538
Nokutienė Uršulė 1357
Noreika Virgilijus 837, 1441
Noreika Z. 1358
Norkaitienė M. 1359
Norkus 927
Norkus Robertas 1160, 1162
Norkus V. 686, 687
Norkus Vincentas 504
Norvydas Cyprianas 175
Novadvorskaitės 867
Novelskis Bronislovas 513
Novikovaitė Marija 645, 646, 648
Novodničinaitė A. 676
Novodzelskis Albertas 504

O
Obolevičiūtė Viktorija 577, 578, 676,
1357
Obstas Janas 97
Ochmanskis J. 168
Oginskis Mykolas Kazimieras 149
Oginskis Mykolas Kleopas 171
Okas Antanas 206
Okas Jonas 224, 805
Okas Stasys 656
Oleškevičius Leonidas 945
Olšauskaitė Kamilė 822
Olšauskas Maksas 737, 740
Olšauskienė Dana 811
Olubienė (Rugytė) Elvyra 224, 755,
948, 951, 1504
Olubienė Alvyra 7, 15, 642, 1514
Ona Dalia Kaupienė 1382
Ona, Šv. 118, 149, 734, 735, 816–818,
1128, 1320, 1440
Orda 490
Orda Edvardas 261, 575
Orda Napoleonas 164, 165
Orda Vytautas 261, 575
Ordaitė Aldona 655
Ordaitė Danutė 261
Ordaitė Janina 261
Ordaitė Joana 575
Ordaitė Ona 702
Ordaitė Regina 261
Ordienė Zofija 261
Ordos 150
Orelovičius Jankelis 156
Orlovas Piotras 1424
Ostrauskas K. 816
Ostrovskis A. 804
Ostrovskis N. 710
Ošvinskis Jokūbas 146
Overkaitis Kasparas 146
Overkaitis Stanislovas 146
Overkovičius Kasparas 115
Overkovičius Stanislovas 115
Ozerčiukas 550, 551
Ozolas Romualdas 1534
Ožalas Jonas 572, 574, 1357, 1358,
1372, 1389, 1403

Ožalienė (Markevičiūtė) Pranė
576
Ožalienė Pranė 574

573,

P
Paberžienė Aušra 626
Paberžienė (Prakapaitė) Danutė 1311,
1316
Pagoda (Pajoda) Ivanas 986
Paipulaitė Živilė 9, 16, 75, 1224,
1488, 1489, 1490, 1514
Pajada (Pajėda?) Albinas 279
Pajada Jonas 774–776, 786
Pajadai 331
Pajadai, Genė 774
Pajadaitė Elena 331
Pajadas Jonas 331
Pajadas Pranas 331
Pajadas Vladas 331
Pajadienė Genė 708
Pajadienė Valerija 279
Pajarskai 313, 318
Pajarskaitė (Lukoševičienė) Birutė
829, 830
Pajarskaitė Albina 312
Pajarskas Petras 311, 312
Pajarskas Pranas 309, 311
Pajarskas-Bebas Albinas 313, 315
Pajaujis V. 1161
Pajėda 402, 556, 995
Pajėda Bronius 296, 298, 299
Pajeda Jonas 299, 809, 995
Pajėda Pranas 299
Pajėda V. 299
Pajėda Vladas 299
Pajedaitė Jūratė 789, 790, 809
Pajėdienė Elena 296
Pajerskaitė Albina 275
Pajerskas Petras 274
Pajerskas Pranas 274
Pakalnienė Liuda 893
Pakalnis 892
Pakalnis Jonas 880, 895
Pakarklis P. 242
Pakarnienės (Petronytė) Danutė 260
Paknys Juozas 191, 545, 555, 558
Paknytė M. 566
Paknytė Marija 565
Pakštai 343, 894
Pakštaitė (Čižauskienė) Jaunutė
Benedikta 742
Pakštaitė Aldona 292
Pakštaitė Elena 292
Pakštaitė Ona 292
Pakštas Aloyzas 350, 351
Pakštas Augustas 212, 226, 255, 292,
342, 729, 1358
Pakštas Bronius 794
Pakštas Gediminas 716, 718, 721
Pakštas J. 802
Pakštas Jonas 292, 305
Pakštas Julius 292
Pakštas P. 299
Pakštas Vytautas 292
Pakštienė Anelė 292
Pakštienė Anelija 1399
Paleckis J. 597, 600
Palilionis M. 124
Paliokienė Ramunė 626
Paliukas Julijonas 373, 402, 512, 517,
518, 729, 801, 802
Paliukas Saturninas 561

Paliulionis 589
Palskiai 801
Palskys Balys 299, 460
Palskys Jonas 299
Palskys Jurgis 255
Palskytė Emilė 1013, 1016
Palskytė Marytė 1014
Palskytė Ona 802, 1014
Palskytės 1014
Paltanavičius Selemonas 739
Paltarokas Kazimieras 148, 216, 521,
522, 524, 1037, 1504
Pamakštienė Rimanta 771
Panfilovas Aleksiejus 1422
Pankevičienė Barbora 1248
Pankevičienė Valė 244
Pankevičienė Valentina 576
Pankevičienė Valerija 284
Pankevičius Antanas 223
Pankevičius Bronius 224, 346, 567
Pankevičius Juozas 213
Pankevičius Kostas 284
Pankevičius Petras 213
Pankevičius Pranas 213
Pankevičius Vytautas 213
Pankevičiūtė Kazė 1373
Pankevičiūtė Valentina 576
Papaurėlis Jonas 244
Papučka Antanas 192
Paradnikienė Sofija 617
Parfianovičius Juozapas 150
Parfijanovičius 490, 491
Parkinsonas 870, 954
Paršiukas Feliksas 299
Paršiūnaitė Fortūna 757
Paršonienė (Kriukelytė) Stasė 753
Paršonis Algis 785
Paršonis Petras 332
Paršonytė Stasė 618, 645, 646, 648
Paršonytė Viga 648
Pašilytė-Grumbinienė Elena 579
Paškevičius Alfonsas 301, 307, 460
Paškevičius J. 27
Paškevičius Renas 436
Paškevičius-Vilkas Alfonsas 133
Paškevičiūtė Anelė 654
Paško Josifas 413, 467, 471, 772
Paško Jūratė 772
Paškonienė Valė 755
Patalauskaitė Daiva 5, 12, 77, 84,
1514
Paukšta Vladas 599
Paukštelis J. 710, 806
Paulauskas 690
Paulauskas J. 1358
Paulauskas Juozas 299, 460
Paulauskas S. 1269, 1270
Paulavičienė Lukjanskienė Elžbieta
(Halška) 146
Paulavičius 146
Paulavičius Jonas 369
Paulavičius Lukjanskis Adomas
Hilaras 146
Paulavičius Lukjanskis Karolis
Samuelis 146
Paulėnas Juozas 213
Paulėnas Vytautas 219, 224
Paulėnienė 1176
Paulėnienė Janina 386, 737
Paulėnienė Julė 778
Pauliukas Jonas 299
Paunksniai 213, 335, 1457
Paunksniai, Kazimiera 351

1563

KAMAJAI

Paunksniai, Klementina 746
Paunksniai, Ona 745
Paunksnienė 269
Paunksnienė (Bajoraitė) Rimutė 652
Paunksnienė (Pranskūnaitė) Rozalija
1301, 1396
Paunksnienė Elena 1236, 1246
Paunksnienė Kazimiera 282
Paunksnienė Marė 243
Paunksnienė Marijona 1357
Paunksnienė Rima 651, 744, 790,
796, 798
Paunksnis 255
Paunksnis A. 87
Paunksnis Antanas 745, 746
Paunksnis Ignas 269
Paunksnis Irmantas 352
Paunksnis Jonas 220, 245, 264, 348,
1102, 1151
Paunksnis Juozas 1357
Paunksnis Kazimieras 10, 17, 87,
89, 97, 106, 543, 659, 661, 731, 736,
818, 822–824, 1269–1272, 1280–1282,
1452–1457, 1479, 1491, 1505
Paunksnis Kazys (Petras?) 252, 282
Paunksnis Vaidas 625
Paunksnis Vytautas 787
Paunksnys Antanas 282, 351
Paunksnytė Karalina 1357
Paurys Bronius 217, 671
Paužuolis 891
Pavarotnikai 208, 909
Pavarotnikaitė Elena 908, 909
Pavarotnikaitė Ingrida 650
Pavarotnikas 862
Pavarotnikas Jonas 394
Pavarotnikas Juozas 211, 392–394,
542–544, 700, 776, 1357, 1505
Pavarotnikas P. 218
Pavarotnikas Pranas 392, 393, 394,
544
Pavarotnikas Vidmantas 394
Pavarotnikas Vladas 908, 909
Pavarotnikienė (Janavičiūtė) Uršulė
908
Pavarotnikienė (Žliubaitė) Anelija
(Anelė) 392, 393, 544, 1376
Pavarotnikienė Alė 870
Pavarotnikienė Joana 776, 809
Pavarotnikienė Uršulė 909
Pavarotninkas Juozas 589
Pavilonienė Genovaitė 626, 629, 636,
638
Pavilonis Vytautas 611, 626, 629, 636,
638, 639
Pavilonytė Anastazija 994
Pavilonytė Palma 752
Pavlačenka 557
Pavlovičius Lukianskis Adomas 115
Pavorotnikas Juozas 124
Pažėraitė Aušra 199
Pažūsis 1153, 1157
Peciukonienė Vida 413
Peciukonis Gintaras 413
Pečiūra 893
Pečiūra Algimantas 351
Pečiūra Algis 353, 782, 900
Pečiūra Modestas 651, 793, 794
Pečiūraitė Vanda 655
Pečiūrienė (Staniulytė) Irena 741, 742,
783, 786
Pečiūrienė Irena 353, 746, 782
Peiskus 1068

Pekeris Vudas 738
Pelešynas Steponas 267, 506
Perkūnas 86, 109
Pernavas 332, 888
Pernavas Kastulis 887
Pernavas Kostulis 896
Pernavas Vytautas 773
Pesliakas Aleksandras 226, 227
Pesliakas Konstantinas 541
Petersas J. 712
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 187, 800
Petkevičiai 168
Petkevičius 490–494, 496
Petkevičius Ignacas 149
Petkevičius Ignas 119, 122
Petkevičius Jeronimas 117, 147–149,
151, 372, 1119
Petkevičius K. 1027
Petkevičius Vytautas 704
Petkūnai 1084
Petkūnaitė Stasė 1084
Petkūnaitė Veronika 1082
Petkūnas Jonas 1084, 1090
Petkūnas Juozas 255, 1081, 1084,
1086, 1092
Petkūnas Kazimieras 1084
Petkūnas Kostas 1084
Petkūnas Vytas 862
Petkūnas Vladas 249
Petkūnienė 1084, 1093
Petkūnienė Emilija 1376
Petras, Šv. 175, 176, 507, 835, 1038
Petrašiūnas Aloyzas 6, 13, 20, 82,
155, 201, 248, 255, 256, 260, 263, 266–
269, 273, 279, 280, 296, 297, 302, 312,
314, 330, 344, 348, 350, 356, 368, 375,
380, 381, 383, 384, 386, 388–390, 395,
397–400, 403, 405, 408, 410, 411, 415,
420–423, 426, 427, 429–432, 434, 459,
461, 481, 502, 515, 533, 543, 544, 560,
572, 580, 581, 587, 613, 648, 692, 701,
706, 727, 728, 731, 736, 738, 739, 756,
761, 766, 771, 842, 853–858, 860, 869,
873, 878–880, 945, 948, 955, 956, 1005,
1006, 1009, 1010, 1099–1102, 1457–1459,
1480–1487, 1491, 1492, 1495, 1514
Petrašiūnas J. 416
Petraškovičius Kondratavičius
Stanislovas 143
Petrauskaitė Benedikta 1038
Petrauskas (Piotrowski) Motiejus 499
Petrauskas Balys 1038, 1058
Petrauskas Juozas 865
Petrauskas M. 552
Petrauskas Rimvydas 503
Petravičiūtė Džeirana 474
Petreikis Saulius 818, 837
Petrilienė K. 1376
Petrilienė Karusė 1375
Petryla 315, 861, 863
Petryla Alfonsas 293
Petryla Bronius 294
Petryla Jonas 642
Petryla Juozas 294
Petryla Kastytis 722
Petryla Linas 791
Petrylaitė Aldona 293, 294
Petrylaitė Bronė 294
Petrylaitė Elena 294
Petrylienė (Kiukytė) Pranutė 754, 755
Petrylienė Teresė 294
Petrokienė R. 1358
Petronaitis Romualdas 724

Lietuvos valsčiai

Petronis J. 1182
Petronis Juozas 575
Petronis Jurgis 575
Petronis R. 411
Petronis Rimantas 410
Petronytė Marcelė 575
Petruitis J. 940
Petrulienė 861
Petrulienė (Čepukaitė) Laima Ona
1495, 1150, 1151
Petrulienė (Likaitė) Eugenija 576
Petrulienė Aleksandra 764
Petrulienė Eugenija 570
Petrulienė Genovaitė 1194, 1199, 1216
Petrulionytė 617
Petrulionytė Vanda 332
Petrulis 193, 334, 557, 861, 1086
Petrulis A. 215
Petrulis Albinas 773
Petrulis Antanas 226, 335
Petrulis Augustinas 157
Petrulis Balys 335
Petrulis Boleslovas 289
Petrulis D. 89
Petrulis Ignas 289
Petrulis J. 213, 1268, 1269, 1277
Petrulis Jonas 157, 206, 211, 289, 335
Petrulis Juozas 206, 676, 1189, 1190,
1192, 1195, 1198, 1210, 1211, 1219,
1419, 1452
Petrulis Jurgis 1505
Petrulis Justinas 157
Petrulis Juvencijus 1505
Petrulis Kazimieras 289
Petrulis Kazys 244
Petrulis Kostas 1505
Petrulis L. 23
Petrulis Vaidas 1443
Petrulis Vytautas 232
Petrulytė Anelė 244
Petrulytė Birutė 224
Petrulytė Liuda 289
Petuškinaitė Valė 804
Petuškinas Algis 738
Petuškinas Algis Olegas 807
Petuškinas Ramūnas 807
Petuškinas Viktoras 656, 807
Petuškinas Vitalijus 656
Pėža Juozas 1427
Pierius 944
Piesliakas Aleks. 243
Piestinienė Anelė 438
Pietaris V. 590
Pikūnaitė Vida 776
Pikūnaitė Vita 779
Pilkionienė Rimgailė 4
Pinkevičiūtė Eleonora 654, 656, 657
Piotuchas Juozapas 149
Pipinienė Elena 220, 1240
Pipinis Juozapas (Juozas) 220, 918,
1225, 1240
Pipinys 460
Pipinys Gintautas 845
Piskarskas S. 1224
Piskarskas Vytautas 764
Pitrėnienė Liuda 791, 792
Pivoriūnaitė Onutė 958
Pivoriūnaitė-Cinauskienė Emilija 584
Pivoriūnas Vladas 281
Pivoriūnas Ignas 946
Pivoriūnas Vytautas 275, 309
Pivoriūnienė Uršulė 584, 585
Pypinys Adomas 460
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Platerienė 149, 150
Plateris 490, 493
Plater-Zyberk Elžbieta 176
Platonas 1432
Plechavičius P. 1023
Pliateriai 170
Pliateris Dominykas 154
Pocienė Alma 1505
Pocius M. 133
Počiulpaitė Alė 1266
Podebronavičius (Podubrynovičius)
Dovydas 147
Podleckaitė Kristina 116
Podubrynovičius Dovydas Kazimieras 147
Pokrovskis Fiodoras 85
Polikevičius Rimantas 807
Polkowski Krzywda F. 1267, 1269,
1270, 1272, 1280
Polonskaitė Irma 644
Polonskaitė Vilma 644
Poška Aloyzas 988, 998, 1000
Poška Jonas 262, 988, 998, 1000
Poška P. 987
Poška Petras 998, 1002
Poškaitė Genė 998
Poškienė (Tumonytė) Aleksandra
1312, 1316
Poškienė Alesė 1000, 1190, 1191,
1193–1197, 1202, 1208, 1213, 1214
Poškus Aloyzas 1316
Pothana 117
Potlkanas Ambrozijus 487
Pott 78, 84
Povilaitis B. 218
Povilas, Šv. 175, 176, 507, 1038, 1503,
1507
Povilauskas 677
Povilauskas J. 306
Povilauskienė Elvyra 790
Povilauskienė Marytė 478, 762
Povilionienė Veronika 818, 827
Povilonienė Genovaitė 1164
Povilonytė Jūratė 1164
Povilonytė Vaida 1164
Povorotnikas Juozas 212
Pozdniakovas N. 600
Požela 1045
Požela Algirdas 1475, 1476, 1477
Požela Viktoras 1475
Poželaitė Vilija 1476
Poželienė (Tebelškytė) Elena 10, 17,
1475–1477, 1505
Poželai 1476
Pračkaila Leonas 576
Pragarauskas H. 1066, 1067
Pragarauskas Henrikas 708, 1045,
1065, 1066, 1505
Pragarauskienė Marijona 1066
Pranaičiai 677
Pranaitis Juozas 676, 677
Pranciškus, Šv. 131
Pranckūnaitė Elena 576
Pranckūnaitė Ona 576
Pranckūnas Jonas 460, 576, 1150
Pranckūnas Pranas 576
Pranckūnienė 867
Pranckūnienė (Buivydaitė) Elena 224
Pranckūnienė (Franckūnienė) Emilija
540
Pranskūnaitė 374
Pranskūnaitė Gitana 757
Pranskūnaitė Regina 732

Pranskūnaitė Zita 656
Pranskūnas Jonas 285
Pranskūnas Povilas 259
Pranskūnas Ričardas 803
Pranskūnienė Adelė 259
Prascienienė (Kepalaitė) Sigita 386
Prascienius P. 1457
Pratkus Karolis 846, 852
Preikšas Juozas 698
Preikšas K. 600, 639, 641, 648
Presas 201
Preussler Otfried 708
Prevelys Jurgis 331
Prevelys Kazys 331
Prevelys Vilius 331
Prevelytė Janė 332
Prevelytė Stasė 331, 332
Pryšmantas Vladas 517
Pročkiai 221
Pročkienė (Vilčinskaitė) Regina 224
Pročkienė (Vilytė) Valė 891
Pročkienė Stasė 708
Pročkis 395
Pročkis Pranas 235, 250, 254, 276
Pročkys 1351
Pročkys Jonas 224
Pročkys Jonas 344, 392
Pročkys Juozas 213
Pročkys M. 591
Pročkys Pranas 246
Pročkys Romas 773, 774
Pročkytė Elvyra 634
Pročkytė Jūratė 634, 635
Pročkytė Roma 634
Prokopas Juozas 197
Pronskiai 143
Prunskienė Kazimiera Danutė 435
Prunskūnas Jokūbas 1395
Prunskūnas Mataušas 1395
Prunskūnienė Nastazija 1395
Prunskus Albinas 284
Prunskus Vladas 254, 284
Prūsas Vladas 243, 424, 653
Prušinskas Vincas 676
Pšezdzecka 96
Pšezdzecka Marija 1141
Pšezdzeckaitė-Tyzenhauzienė Marijana
175
Pšezdzeckiai 154, 163, 176, 178, 179
Pšezdzeckienė M. 1136
Pšezdzeckis 130, 189, 554, 889, 897,
1150
Pšezdzeckis Aleksandras 154, 174–176
Pšezdzeckis Gustavas 175
Pšezdzeckis J. 913, 1421
Pšezdzeckis Jonas 176, 217, 1150
Pšezdzeckis Juozapas 176, 179
Pšezdzeckis Konstantinas 175, 176,
179
Pšezdzeckis Reinoldas 179, 180, 1134,
1136
Pšezdzeckis Reinoldijus 164, 176, 177
Pšezdzeckis Steponas 176, 179
Pšezdzeckytė Elena 176, 179
Pšezdzeckytė Marija Liudvika 176
Pšibilskis Z. 552
Pšibitnevskis Vladislovas 126
Puaro Erkiulis 738
Pučinskaitė Valerija 655
Pučinskaitė Veronika 618
Pučka Juozas 934
Pučkienė Valerija 773, 774
Pūkelevičiūtė B. 813

Pulauskai 177
Pumputis Petras 578, 663
Pumputis Vidmantas 355
Pundzevičius-Petliukas Petras 185,
552
Pundzius Bronius 920
Puodėnas Vladas 565, 566
Pupaleigis Stasys 517
Pupeikis Balys 299
Pupeikytė Danutė 994
Pupelis Adolfas 243, 245
Pupinis Edmundas 813
Pupkevičius Adolfas 198
Pupų Dėdė 1037, 1057, 1176
Purauskas Petras 505, 512, 676
Purėnas Antanas 1426, 1452, 1502
Puriuškis Kazys 244, 1345
Puriuškis Valentinas 335
Purvinis Laimutis 844
Puškorius Raimundas 457, 1282
Puteikienė Z. 1407
Puteikis Jonas 194, 1423
Puteikis Vilius 1423
Puteikytė-Mackuvienė A. 391
Putilovas 909
Putrimas 209, 232, 862, 938
Putrimas Aleksandras 181, 233, 245,
1134
Putriūnas Jonas 1471, 1473
Puzelis Gediminas 635
Puzelis Juozas 402
Puzinas Jonas 88, 97, 106, 1453
Puzinkevičienė Elžbieta 271
Puzinkevičienė Eugenija 263
Puzinkevičienė Paulina 271
Puzinkevičius J. 1153
Puzinkevičius Juozas 263
Puzinkevičius Kazimieras 1471
Puzinkevičius Kazys 271, Kazys 460
Puzinkevičius Petras 302, 1151
Puzinkevičius Pranas 271, 1471
Puzinkevičiūtė Regina 263
Pužas Jonas 413

R
Rabliauskaitė Vanda 997
Rabliauskas 1368
Rachuba Andriejus 179
Račickas V. 810
Račickas Vytautas 708
Račiūnas 217
Radvila 149, 169, 490–497
Radvila Jonušas 168
Radvila Juodasis Mikalojus VI 167
Radvila Jurgis 167, 168
Radvila Jurgis III 167
Radvila Karolis Stanislovas 168, 169
Radvila Kristupas 168
Radvila Kristupas II 168
Radvila Mikalojus Kristupas 166
Radvila Mykolas Kazimieras 168
Radvila Našlaitėlis Mikalojus Kristupas
167, 168
Radvila Žuvelė 168, 169
Radvilaitė Elžbieta Kotryna 166
Radvilaitė Marija Viktorija 169
Radvilaitė-Sieniavskienė Elžbieta
Kotryna 166
Radvilas G. 1390
Radvilienė Ona 169
Radvilos 109, 143, 149, 163, 165–169,
178, 1136
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Radvilos Goniondzai-Medilos 166
Radzevičius 861
Radzevičius K. 687
Radziukynas Andrius 837
Ragauskaitė A. 1359
Ragauskas J. 711
Ragelienė (Vaikutytė) Joana 1467
Ragelienė Neringa 1377
Ragelis Vytautas 1462
Ragelytė 1079
Raguotis Antanas 1037
Raila E. 775
Raišelis 896
Raišys 1478
Raišytė (Janukėnienė) Irena 653, 654,
655, 729, 730, 1478
Raišytė I. 803
Rajeckis 146, 147
Rakauskas Boleslovas 501
Rakauskas Zigmantas 162, 183
Rakauskienė (Tumonytė) Valerija 753
Rakovskis Z. 1118
Rakūnai 1271
Rakūnas Albinas 275
Ramanauskai 730, 731
Ramanauskaitė A. 340
Ramanauskaitė Janina 806
Ramanauskaitė Rita 997
Ramanauskas 398, 403, 404, 949
Ramanauskas Feliksas 198
Ramanauskas Motiejus 338
Ramanauskas-Vanagas Adolfas
337–339, 341
Ramanauskienė Adelė 577, 595
Ramanauskienė Anelė 338, 339
Ramonaitė A. 439–441, 444, 453
Ramoška 1104
Ramoškienė 621
Rancevaitė Katrė 829
Rankelė Kazimieras 505
Rapoportas Moše 200
Rasakevičius Bronius 742, 743, 784,
785
Rasimaitė Kazimiera 587
Rasimavičienė (Trečiokaitė) Aldona
700, 753
Raslanas Petras 339
Rastenienė (Latvėnaitė) Danguolė 380
Raščiuvienė (Narbutaitė) Genė 842
Rašiūnas P. 687
Rašymas 589, 700
Rašomavičius 78
Rašomavičius V. 84
Ratkienė Irena 437, 442, 443, 1278
Raudeliūnas Alfonsas 1464
Raugaitė Ona 666
Raugalas Stasys 715, 832
Raugalė Petras 299, 460
Raugas Jonas 283
Raugas Kazys 283
Raugienė Algimanta 704, 811
Raugienė (Ridikaitė) Genutė 1302,
1305
Raugienė G. 1228, 1242
Raugienė Genovaitė 819, 1232, 1237,
1246
Raukėnas Steponas 772
Raukėnienė Nijolė 471, 772
Razmukaitė M. 1359, 1368
Razvadauskaitė Ona 1103
Ražanauskas Vincas 680
Ražinskas A. 24, 66
Reikalas 897

Reinys Linas 1153
Rekašienė (Vaičiulytė) Elena 211,
224, 778
Rekašius Vladas 778
Remarkas Erichas Maria 707
Rentelnas 1432
Rentelnas A., von 250
Repeika Juozas 1358
Repeika Vincas 1319
Repeikaitė Aušrinė 818, 819
Repeikaitė Janina 291
Repeikienė 1094
Repeikienė (Smalstytė) Zofija 1078
Repeikienė Zosė 1319
Repninas Nikolajus 170
Repšiai 320, 321
Repšienė Audronė 838
Repšienė Kazimiera 320, 322
Repšienė Ona 576
Repšys 874
Repšys Alfonsas 576
Repšys Algirdas 838
Repšys Algis 320–322, 1153
Repšys Antanas 845
Repšys Jonas 320, 322
Repšys Vytautas 320–322
Repšytė Emiilija 576
Repšytė Kazimiera 576
Repšytė Melionija 320, 322
Repšytė Stefanija 576
Riauba 1002
Riauba A. 1039
Riauba Alfonsas 1044
Riauba Antanas 1030, 1044, 1056
Riauba B. 255, 1028
Riauba Balys 1044
Riauba Bronius 8, 16, 526, 1025,
1044, 1505, 1514
Riauba Česlovas 1044
Riauba Jonas 1030, 1044, 1058, 1063
Riauba Juozas 1044
Riauba Kasparas 1028
Riauba Petras 1044
Riauba Povilas 1044
Riauba Saulius 1044
Riauba Stasys 1040, 1044, 1046, 1054,
1062, 1063
Riauba Vincas 1044
Riaubai 1002
Riaubaitė Genovaitė 1044, 1062
Riaubaitė Inga 1044
Riaubaitė Rasa 1044
Riaubaitė Vanda 1044
Riaubienė (Neniškytė) Ona 1035
Riaubienė Alma 1044
Riaubienė Barbora 1044
Riaubienė Bronė 1044
Riaubienė Marijona 1044
Riaubienė Ona 1044, 1045
Ribentropas 342
Rimantienė R. 110
Rimienė Vanda 645, 646, 648
Rimkienė Lina 660
Rimkus 306, 861, 1175, 1178, 1185,
1187
Rimkus Adomas 232
Rimkus Feliksas 198
Rimkus J. 685
Rimkus Kazimieras 685
Rimkus V. 1179
Rimkutė Genė 626, 638
Rimkutė Irena 656
Rimkutė Lina 633

Lietuvos valsčiai

Rimskis-Korsakovas A. M. 172
Rimša Edmundas 166, 170, 174, 465,
1026, 1534
Rimša R. 790
Rimšaitė M. 657, 658
Rimšienė (Vilytė) Ona 753
Rinkevičienė 866
Rinkevičius Audrius 660
Rinkevičius V. 806
Rinkevičiūtė Stasė 773
Riomeris Alfredas 165, 166
Riomeris Edvardas Matas 392
Riomeris Mykolas 1417, 1498
Riškus Jokūbas 477
Riškus Simonas 477
Riškus Vidmantas 838
Riukienė Ona 820
Ryla 77
Ryla M. 84
Rytvinskis Povilas 117
Ryžakovas Aleksandras 650
Roberts Nora 738
Rodario Dž. 1507
Rodavičius (Rodowicz) Aleksandras
501
Rodenas 869
Rokas, Šv. 1064, 1276, 1277
Romanovas 334
Römer A. 1267
Römeris Alfredas 1267
Romeris Mykolas 955, 1511
Rondomonskaitė J. 676
Ropenas 496
Ropienė Aldona 10, 17, 357,
1471–1473, 1474, 1506
Roppas Jonas 147
Ropšytė Gr. 687
Ropus Jonas 116
Rosenas 150, 491
Rothmaler W. 84
Rowling Joanne Kathleen 708
Rozanovas 370
Rozmanas Vladas 693
Rubavičius V. 600
Rubens Chris 837
Rubinovičius 1429
Rudamina 491, 492, 493, 496
Rudamina Dusetiškis Jonas 114, 145
Rudaminienė (buvusi Goryčevska)
150
Rudaminos 143
Rudminas Jonas Petras 505
Rudokaitė Gintarė 479
Rudokas Algimantas 623, 654, 655,
804
Rudokas Algis 608
Rudokas Juozas 255
Rudokas V. 712
Rudokas Vidas 792
Rudokienė (Čepaitė) Antanina 389
Rudokienė Jarūnė 762
Rudokienė Konstancija 1038
Rugiai 748, 947, 948, 1492
Rugilevičius (Ругилевич) Jonas 511
Ruginis Klemensas 698
Rugys Juozas 206, 211, 213, 943, 947
Rugys V. 643
Rugys Vytas 614
Rugys Vytautas 947, 948
Rugytė Elvyra 614, 643, 947, 1492
Rugytė Jadvyga 614, 755, 757, 758,
947, 948, 949, 952, 968, 1506
Rugytė Karolina 947
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Rugytė-Olubienė Elvyra 758
Ruigienė G. 774, 776
Rukša Konstantinas 148
Rulinskas Liudas 436
Rumševičius Antanas 501
Rupeika Antanas 9, 16, 1107,
1110–1112, 1115, 1118, 1125–1127, 1129,
1131, 1133, 1135–1140, 1142–1145, 1514
Rupeikienė Marija 9, 16, 164,
1107, 1113, 1114, 1116, 1119–1123,
1125, 1127, 1128, 1130, 1132, 1135,
1139–1141, 1145, 1514
Rupenheitas Karolis 398, 949
Rupšytė 444
Rupšytė A. 440
Ruzas Vladas 397
Ruzgas 299
Ruzveltas 1063
Ruželė 978, 994, 1183, 1184, 1187
Ruželė Antanas Arminas 278
Ruželė Arvydas 833
Ruželė Giedrius 387
Ruželė Konstantinas 278
Ruželė Saulius 387
Ruželė Vladas 1175–1180, 1182–1186,
1188
Ruželė Virginijus 387
Ruželienė (Kručaitė) Augenija 387,
389
Ruželienė (Malinauskaitė) Aldona
1301, 1305
Ruželienė (Neniškytė) Vladislava
1175, 1188
Ruželienė A. 389
Ruželienė Aldona 828, 830, 833, 1302
Ruželienė Augenija 387–389, 721, 722,
838, 839, 1506
Ruželienė Emilija 278
Ruželienė V. 1177–1181, 1184–1188
Ruželytė Aleksandra 278
Ruželytė Ingrida 722
Ruželytė Ona 1506
Ruželytė Vita 1302

S
Sabaliai 887
Sabaliauskas Kazys 198
Sabaliauskas Simas 791
Sabaliauskas Virginijus 473, 474,
793, 794
Sabaliauskienė Stefa 353, 787, 799
Sabalienė Benedikta 729
Sabalys 312, 418, 1011
Sabalys Benediktas 902
Sabalys Bronius 332
Sabalys Gintautas Pranas 1506, 1507
Sabalys Jonas 332, 741, 782, 899,
902, 1102
Sabalys Juozas 258, 332, 653, 1100,
1102
Sabalys Kazimieras 611, 872, 902
Sabalys Kazys 539
Sabalys Kostas 893, 896, 902, 906
Sabalys Rapolas 899, 902
Sabalys Rimantas 445
Sabalys Stasys 902
Sabalytė 902
Sabalytė (Augulienė) Genutė 647
Sabalytė Elena 676, 902
Sabalytė Karusė 902
Sabalytė Ona 902
Sabalytė Pranciškona 889

Sabalytės 924
Sabanskas Mečislovas 252, 289
Sabanskienė Paulina 289
Sabolis Pranas 269
Sabulytė G. 654
Sadauskaitė Deimantė 826
Sadauskienė Jurga 1409
Sagadinas Pranas 192–194, 1422
Sagan Fransuaza 707
Saja K. 357, 786, 793, 794, 806
Sakalas Jonas 306
Sakalauskaitė Elzbieta 315
Sakalauskaitė Vanda 655
Sakalauskas Pranas 299, 460
Saladžius Jonas 804
Saladžius Juozas 876
Saladžiūtė Pranciška 738, 811
Saladžiuvienė 863
Salienė Danutė 621
Salinger Jerome David 707
Salinis Mao Tomaso 1504
Salys Stasys 366, 367
Salmanavičius 542
Salola E. 833
Salomonovičius Jokūbas 147
Samaitė Elena 285
Samaitė Emilija 285
Samaitė Stasė 285
Samas Jonas 565
Samas Petras 212, 226, 244, 252, 285,
861, 1357
Samas Vytautas Petras 285
Samienė Anelė 285
Samuolis Petras 306
Samuolis Pranas 460
Sančurskis N. 1500
Sanguškaitė Ona 168
Sapiega 1105
Sapiega Kazimieras Nestoras 170
Sapiegaitė Elžbieta 168
Sapka A. 656
Sapka Algimantas 752
Sapka Jonas 755, 935
Sapka Juozas 642
Sapka Kostas 247, 642, 935
Sapka Petras 935
Saranienė Olivija 625, 626, 628, 629,
640
Sarapinas Steponas 192
Sasnauskas Č. 690
Sasnauskas Danielius 156
Sasnauskas Valdas 739
Satkūnas J. 33
Saulienė (Kregždaitė) Danutė 666
Saulienė Genovaitė 842
Saulis 346
Saulis Vytautas 460, 472, 475, 722,
723, 728, 766, 767, 781, 835
Saulytė 346
Saulytė Janina 658
Savčiukas Konstantinas 190, 191
Savickas Jonas 828
Savickienė (Sinicaitė) Elena 711
Savickienė J. 138
Savičiūnai 889, 896
Savukynas Bronys 1343, 1344, 1348,
1352, 1353, 1360, 1368
Schall J. 1068
Schubert R. 84
Seibutienė Anelė 244
Seibutienė R. 245
Sekas Džuzepė, de 174
Semaškaitė Audronė 755

Semėnas 343
Semionovas Pavelas 482
Semionovienė Daiva 755
Semionovienė Eugenija 482
Seniauskas J. 1027
Senvaitienė Anelė 995
Senvaitis Viktoras 995
Sesickis 490, 492, 493, 494, 496
Sforca Bona 168, 1028
Sidabrienė (Kaškonaitė) Stasė 702
Siderkevičienė Ona 734, 735, 812
Siderkevičiūtė J. 660
Siderkevičiūtė Jolanta 807
Siderkevičiūtė Virginija 807
Sidorova Tamara 1313
Sidzikauskas Mataušas 157
Sieniavskis Jeronimas 166
Sienickis Fabijonas 509
Sierakauskas Zigmantas) 152, 182,
1029
Siesickis 150
Sigeris [Tigeris?] Jehuda Leibas 200
Silevičius 863
Silickaitė Renata 748
Silickas Gytis 474, 750
Silickas Lukas 796
Silickas Rolandas 792
Simanavičius Gasparas 282, 460
Simniškytė Andra 5, 12, 85–88, 90,
92–100, 102–110, 1514
Simonaitytė Ieva 704, 711
Simonavičius Gasparas 313
Simsonas Bronius 869, 871
Singenbergeras 555
Siniauskai, Elena 774
Siniauskas 313
Siniauskas Romualdas 774, 775
Sinica 1176
Sinica Balys 828
Sinicaitė Zina 828
Sinkevičienė Z. 84
Sinkevičius Julijus 176
Sipavičius 117
Sipavičius Egidijus 844
Sipavičius Rimantas 787
Sipavičius Stanislovas 148
Sirutavičius V. 439, 440, 441, 447
Sirvidienė Aurika 9, 17, 75, 1295,
1514
Sirvydas Antanas 367
Sirvydas J. O. 801
Sirvydas Povilas 1434
Sirvydienė Ieva 1193, 1195, 1198,
1199, 1201, 1204, 1207, 1208, 1210,
1211, 1213, 1214
Sirvydis 205, 212, 861
Sirvydis Antanas 626, 632, 633, 638,
639
Sirvydis B. 1382
Sirvydis Gasparas 243, 245
Sirvydis Izidorius 212
Sirvydis Juozas 270, 271, 460
Sirvydis P. 130
Sirvydis Petras 271, 460
Sirvydis V. 868
Sirvydis Valdas 635
Sirvydis Vincas 333, 613
Sirvydytė Elena 700
Skapas 1439
Skardienė Rūta 715
Skardžius 903, 1347
Skardžius Gediminas 417
Skardžius Jonas 335
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Skardžius Juozas 232
Skardžius P. 1360
Skardžius Pranas 1344
Skardžius Vytautas 335
Skarelytė Danutė 655
Skarga Petras 167
Skavičius Deividas 629
Skebas Vytautas 5, 13, 75, 230, 237,
238, 1514
Skeiriai 357
Skeirienė (Lašaitė) Emilija 1298
Skeirys Bronius 866
Skeirys J. 598
Skeirys Juozas 299
Skeirys Petras 1357
Skeirys S. 357
Skeirytė Ona 870
Skibicki S. 151
Skimundris 902
Skinderis Juozapas 162
Skipitis Rapolas 177
Skirelis Jonas 515
Skirmantienė 676
Skirmuntaitė Konstancija 503, 541
Skleraitė Zeldė 221
Skleraitė Zildė 1176
Sklėriai 216, 1435
Sklėrienė Elena 216
Sklėrius Jurgis 673, 676
Sklėrius Kajetonas 216, 1435
Sklėrius Povilas 1435
Sklėriūtė Emilija 582
Sklėrys Jurgis 575
Sklėrys Petras 575
Sklėrytė Ona 575
Skodžius P. 793
Skokauskienė (Ramanauskaitė) Auksutė
6, 13, 337, 338, 340, 341, 1514
Skrebulytė Janina 576
Skrodenis Stasys 4
Skukauskaitė Regina 829
Skuodis V. 37
Slančiauskas Matas 1371
Slavėnas 1463
Slavėnas Paulius 1464
Slepkovskis 182
Slesariūnas Antanas 835, 1156, 1157
Sliesoriūnas F. 152
Slonis Petras 263
Smalsčiai 193, 336, 369, 557, 1077,
1099
Smalsytė 863
Smalskis Vincas 299
Smalskis-Smolskis J. 195
Smalskys Romualdas 282
Smalskytė Irena 635
Smalstienė 863, 1077
Smalstienė (Neniškytė) Stasė 369
Smalstienė (Pavarotnikienė) Joana 392
Smalstienė (Vaičionytė) Esmiralda 8,
15, 382, 464–471, 765, 767, 768, 771,
772, 795, 814, 823, 842–852, 1486, 1514
Smalstienė (Vaičionytė) Veronika 1078
Smalstienė Danutė 708
Smalstienė Elena 275
Smalstienė Emilija 1339
Smalstienė Irena 369
Smalstienė Klementina 258
Smalstienė Ona 301, 570, 772, 1380
Smalstienė Uršulė 268, 1301
Smalstienė Žermena 1424, 1427, 1428
Smalstienė-Kepalienė V. 1078
Smalstys 613, 1078, 1419, 1436

Smalstys (Smolskis) Jurgis 465
Smalstys Albertas 365
Smalstys Albinas 268, 298, 460
Smalstys Alfonsas 244, 254, 258
Smalstys Antanas 124, 700, 1077,
1078, 1419, 1507
Smalstys Balys 192, 193, 1419, 1428
Smalstys Baltramiejus 157
Smalstys Bronius 269, 369
Smalstys Darius 636
Smalstys J. 186, 187, 189, 193, 195,
558, 559, 1420–1422, 1425–1428
Smalstys Jonas 205, 368, 369
Smalstys Juozapas 1419, 1421
Smalstys Juozas 243, 244, 263, 268
Smalstys Jurgis 187, 191, 193, 194,
199, 552, 556, 557, 589, 605, 611, 780,
1419, 1421, 1423
Smalstys Justinas 157
Smalstys Kazimieras 268
Smalstys Kazys 198, 1338
Smalstys Napalys 185, 188, 192–194,
552, 1419, 1423, 1424, 1428–1430
Smalstys Ramūnas 635
Smalstys Rapolas 700, 1176
Smalstys V. 382
Smalstys Vincas 764
Smalstys Vytautas 412, 413, 471, 772,
850, 1486
Smalstys Vladas 1365
Smalstys-Smolskis Balys 188
Smalstys-Smolskis Jurgis 10, 17, 185,
187, 188, 190–192, 195, 545, 549, 552,
611, 708, 1419–1424, 1426–1430, 1436,
1507
Smalstys-Smolskis Napalys 188, 189
Smalstytė Jurgita (Georgette Smolski)
186, 189, 624, 625, 1419, 1421, 1422,
1424. 1425, 1428, 1430, 1436, 1437
Smalstytė Liuda 216
Smalstytė Marytė 1419
Smalstytė Ona 1077
Smalstytė Stasė 258
Smalstytė Teresė 268
Smalstytė Zofija 1077
Smetona Antanas 310, 407, 409, 590,
693, 937, 1037, 1053, 1152, 1181, 1183,
1446, 1453
Smetonienė S. 1152
Smilga Antanas 189
Smilgevičienė 676
Smith S. A. 909
Smolskienė Žermena 1425, 1452
Smolskis 547, 1419, 1436
Smolskis Antanas 153, 541
Smolskis Boleslovas 1429
Smolskis J. 1420, 1424, 1425, 1427,
1428
Smolskis-Smalstys Jurgis 126, 1427
Smuglevičius Pranciškus 1504
Smuulis J. 1495
Snarskienė 1071
Snarskienė (Sudaraitė) Vita 742
Snarskis 77, 1070, 1072
Snarskis Aleksandras 1069
Snarskis Aloyzas 353
Snarskis P. 84
Snarskis Romualdas 280
Snarskytė Vida 805
Sniečkus A. 241, 600, 1063
Sokratas 929
Spaičienė (Katinauskaitė) Kazimiera
1295, 1299, 1303, 1305

Lietuvos valsčiai

Spaičys Steponas 1295, 1297, 1298
Spaičytė Loreta 659
Spalgenas Vytautas 438
Speičys 1335
Spelskis Antanas 1442
Spetyla Juozas 306, 460
Spulienė (Dagytė) Danutė 6, 13, 317,
956, 985, 1514
Spurgevičius Povilas 739
Sruoga Balys 692, 832
Stajušaitis Jonas 505, 523, 524
Stajušaitis-Stasaitis 859
Stalauskas R. 774
Stalinas J. 307, 366, 523, 524, 593, 595,
597–601, 675, 677, 884, 885, 940, 1054,
1074, 1384, 1432, 1475
Stalionienė Teofilė 289
Stalionis 1055
Stalionis Paulius 844
Stalionis Petras 206
Stalionytė Birutė 289
Stancikaitė Valė 565, 566
Stančikaitė M. 88
Stančikas Ambroziejus 1219
Staneikaitė Teresė 717
Stanevičienė Vidmantė 472, 797
Stanevičius 610, 620, 1416
Stanevičius Bronislovas 268
Stanevičius Bronius 609, 610, 615,
617, 623
Stanevičius Jonas 335
Stanevičius Petras 335, 386
Stanevičius Valentas 474
Stanevičius Vincas 335
Stanionis Juozas 635
Stanislovas, Šv. 170
Stanislovas, tėvas 1467
Staniškienė Danutė 1280, 1281
Staniuliai 1011
Staniulienė 1011
Staniulienė Domė 1011
Staniulis 418, 891, 1011
Staniulis (Steniulis) 1011
Staniulis Aleksandras 902
Staniulis Antanas 1011
Staniulis Juozas 1011
Staniulis P. 86
Staniulis Stasys 1011
Staniulis Vytautas 782
Staniulytė Aldona 782, 783
Staniulytė Elena 1011, 1012
Staniulytė Emilija 652, 783
Staniulytė Irena 784
Stankevičiai (Stankovičiai) 143, 145
Stankevičienė (Stankovičienė) Jadvyga
143
Stankevičienė Barbora 145
Stankevičius (Stankovičius) Povilas
143
Stankevičius (Stankovičius) Vaitiekus
143
Stankevičius Edvardas 804
Stankevičius Vaitiekus 143–145
Stankevičiūtė R. 442
Stankūnas 115
Stankūnas Iz. 1459
Stankutė Gintarė 9, 17, 1380, 1459,
1514
Stankuvienė Julė 783
Starkai 210
Starkienė Aldona 757
Starkienė Anėlė 934
Starkienė Elžbieta 934

1568

A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė

Starkienė Natalija 265
Starkus 315, 583, 589, 931
Starkus Aloyzas 648, 934
Starkus Antanas 566, 568, 582, 587,
642
Starkus Antanas Gintautas 265
Starkus Bronius 931, 934
Starkus Ignas 153, 538, 539, 708, 1459
Starkus Jonas 263, 643, 787, 934, 939
Starkus Leonas 934
Starkus Mantas 625
Starkus Petras 934, 935
Starkus Stasys 265
Starkus Tadas 625
Starkus Vidmantas 635
Starkus Vytautas 931, 934
Starkus-Montė 313
Starkutė Aldona 934
Starkutė Elena 934
Starkutė Genovaitė 934, 993
Starkutė Ina 635
Starkutė Janė 331
Starkutė Janina 331
Starkutė Marija 323
Starkutė Ona 642
Starkutė Veronika 642
Starkutė Zofija 934
Starkutė Zosė 330, 331
Starkuvienė A. 357
Starkuvienė Anėlė 939, 940
Starkuvienė Emilija 1375
Starkuvienė Julija (Julė) 353, 741, 787,
789, 790
Starkuvienė Kostė 244
Stasiškiai 1069
Stasiškienė (Šepkaitė) Julija 1304
Stasiškienė (Tumaitė) Danutė 1299,
1305
Stasiškienė Audronė 475
Stasiškienė Danutė 1246, 1487
Stasiškis 403, 404
Stasiškis Antanas 460
Stasiškis Jonas 889, 1357, 1362, 1364
Stasiškis K. 597, 598
Stasiškis Kazys 256, 257, 1070, 1071
Stasiškis Vidmantas 475, 635
Stasiškytė 1069
Stasiškytė Kastutė 1071
Stasiškytė Rita 635, 650
Stasiulionienė Zofija 261
Stasiulionis Jonas 261
Stasiulionytė L. 473
Stasiulionytė Marija 261
Stasiulionytė Marytė 617
Stasiūnienė Janina 765
Stasiūnienė Zita 704
Staskonienė (Kalnietytė) Stasė 1507
Staskonienė Stanislava 375
Staskonis Vytautas 1461
Staševskiai 145
Staševskis Jonas 114, 115, 145, 146
Staševskis Mikalojus 145, 146
Staševskis Mykolas 115
Stašiškienė Danutė 1189, 1194, 1197,
1201–1204, 1206, 1216, 1217, 1223
Stašys Adolfas 1466
Stašytė Greta 796
Staškevičienė Milda 471, 625, 626
Staškevičius Jonas 145
Statulevičienė (Gikytė) Nijolė 1507
Statulevičienė Elvyra 353, 650–652,
798
Statulevičienė K. 243

Statulevičius Ernytis 353, 790, 791
Statulevičius Kostas 608
Statulevičius Tomas 651
Statulevičius Vytautas 1464, 1506
Steel Danielė 738
Steiblys 212
Steiblus 861
Steniulienė Julė 748, 799
Steniulis Jonas 881
Steniulis Rimantas 791
Steniulis Vytautas 787
Steniulytė Alvyda 650
Steniulytė Elena 997
Steniulytė Marijona 989
Steniulytė Rima 634
Stepanovienė 116
Steponaitytė Nijolė 141, 1108, 1109
Steponavičius Antanas 681, 682, 830
Steponavičius Julijonas 507
Steputaitienė Vilma 626, 629, 660
Steputaitis Rimantas 1133
Stipinas Albinas 287
Stipinas Tomas 286
Stipinienė Veronika 287
Stipinytė Elena 287
Stipinytė Stasė Veronika 287
Stiraitė Barbora 849
Stirbiai, Agnė 771
Stirbys Deividas 771
Stirbytė Agnė 849
Stirbytė Inga 769, 849
Stirka 1069, 1071, 1073
Stymbirys Justinas 157
Styra Leonas 1153
Styrienė Joana 828, 830, 833
Stočkai 1062
Stočkienė Magdė 1049
Stočkienė Ona 1049, 1061
Stočkus 1062
Stočkus Bronius 1049, 1061, 1062
Stočkus J. 1030
Stočkus Jonas 1049, 1061, 1064
Stočkus Juozas 1049, 1059, 1061, 1062
Stočkus Kazys 1049, 1061, 1062
Stočkus Kęstas 467, 471
Stočkus Paulius 771
Stočkus Stasys 1026, 1049, 1062, 1063
Stočkutė Inga 833
Stočkutė-Tervydienė Inga 465, 723,
724, 727, 833
Stočkuvienė Audronė 629
Stočkuvienė O. 1049
Stočkuvienė Zita 467, 471
Stolypinas 1005, 1103
Stončius Darius 4
Stonys Mykolas 513
Storpirštis Gediminas 818
Stoškus 1060
Stoškus Juozas 1058
Stoškus Kazys 1058
Straitas 201
Stralienė Paulina 262
Stralys Bronius 262
Stralys Jonas 262
Stralys Juozas 245
Stralys Petras 262
Stralys Remigijus 716, 718
Stralytė Aleksandra 262
Stralytė Jadzė 262
Stralytė Janina 262
Stravinskas V. 1358
Strazdas (Strazdelis) Antanas 7, 8,
10, 15, 17, 75, 89, 110, 122, 130, 134,

135, 138, 161, 162, 201, 209, 302, 344,
345, 380, 392, 465, 482, 498, 505,
521, 568, 584, 586, 589, 590, 604, 606,
608, 611, 612, 615, 623–633, 635–641,
652, 661, 6912–694, 698–700, 703–706,
708, 763, 777, 780, 802, 810, 818, 859,
860, 865, 872, 873, 904, 1108, 1109,
1116, 1119–1124, 1133, 1254, 1255,
1269, 1271, 1272, 1380, 1402, 1403,
1415–1418, 1431, 1477, 1458, 1507
Strazdas Arūnas 89
Strazdina Birutė 650
Strazdina Laima 651
Straževas Nikolajus 187, 190
Strielkūnas J. 712
Strimaičiai, Stefa 771
Strimaitis Antanas 771
Strolienė Danutė 383
Strolis Juozas 321
Strolys Petras 383
Strozzi Elena, de 707, 756
Strumskienė Dana 778
Strumskys Sigitas 716
Strumskytė Inga 840
Stučinskienė Angelė 767, 768
Stuika Jokūbas 363
Stuina Jokūbas 209, 232
Stukaitė Ona 865, 1023
Stukas 1369
Stukas Antanas 335
Stukas Jonas 1507
Stukas Jurgis 310, 1175
Stukas Pranas 309
Stukas Steponas 839
Stukienė (Vilytė) Marijona 1021, 1022
Stulginskis Aleksandras 419, 420,
423, 1502
Stulginskis S. 1508
Stulpinienė Genovaitė 717
Stulpinienė-Vykingė Genovaitė 718,
720, 721, 724, 725
Stungys 193
Stuoka-Gucevičius L. 627, 1441
Stuokaitė Janina 5, 12, 163, 179, 1514
Subačienė Zuzana 655, 656
Subačius Petras 653, 655, 656
Suganas O. 1068
Sukauskas Vladas 567
Sulistrovskis Tadeušas 489
Surgailis G. 913
Suslovas M. 1063
Susnienė Bronė 579, 581, 663, 1357
Susnienė Salomėja 287
Susnys Alfonsas 287
Susnys Jonas 287
Susnys Juozapas 287
Susnys Vytautas 278
Susnytė Juzė 287
Susnytė Ona 287
Sušinskas 1432
Sutkevičiūtė Stasė 676
Suvaizdis 587, 591, 613
Suvaizdis Leonas 345, 570, 593, 861,
862
Suveizdis P. 25
Sužiedėlis 698
Svarinskas Alfonsas 459, 460, 533
Svetikas E. 107, 109
Sviderskienė Dalia 9, 17, 1341, 1342,
1359, 1360, 1514, 1520
Sviderskienė (Čepukaitė) Dalia 9, 17,
1152, 1156, 1158, 1163
Sviderskis Juozas 1422
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Svidinskas Algirdas 763, 779, 818
Svietojūtė Aurelija 822
Sviklys Feliksas(?) 284
Svirka Pranas 232
Svirka Vyt. 596
Szymkunas Jozapas 1264
Szymkunienie Magdalena 1264
Szyndler B. 164, 171

Š
Šablinskas (Szablinski) Raimondas 509
Šablinskienė V. 460
Šadeika A. 1031
Šadeikaitė R. 676
Šaduikis Č. 890
Šajauka Boleslovas 255, 289
Šakalys 899
Šakalys Vladas 254, 287
Šakalytė M. 1402
Šaknys Žilvytis 4
Šalčius Petras 463
Šalkauskis S. 1463, 1513
Šalomas Chaimas 199
Šaltenis A. 437
Šaltenis Saulius 818, 820
Šantaras Jonas 806
Šapka Apolinaras 1039
Šapka Arvydas 1039
Šapka Rimvydas 1039
Šapka Vladas 1039
Šapoka A. 813
Šapoka Adolfas 813, 1453
Šarira Š. 200
Šarkauskaitė Tatjana 647
Šarūnas 133
Šatkus Antanas 287
Šatkuvienė (Čepukaitė) Marytė 764
Šaučiūnas Jonas 995, 999
Šaučiūnienė Veronika 995
Ščiuka 557
Ščiuplys Edmundas 623, 624, 639,
641
Ščiurovas 540
Šedys Jonas 7, 14, 560, 595, 653, 592,
906, 926, 1266, 1514
Šeibokas Justinas 1450, 1508
Šeinauskai 403, 949, 972, 1009
Šeinauskai, Elena 398
Šeinauskaitė Genė 666
Šeinauskas 1008
Šeinauskas Andrius 984
Šeinauskas Audrius 749
Šeinauskas Jurgis 946, 957
Šeinauskas Kazimieras 1008
Šeinauskas Kazys 244, 398
Šeinauskas P. 964
Šeinauskas Rimantas 1508
Šeinauskas Steponas 946, 950
Šeinauskas Vincentas 1028
Šeinauskienė (Gykytė) Marytė 962,
985
Šeinauskienė Elena 398
Šeinauskienė Kostė 978
Šeinauskienė Marė 757
Šekspyras V. 818
Šenavičienė I. 499, 501, 510
Šepka 1069
Šepkienė Lina 389, 839
Šepkus 619, 1071
Šerelaitė Ita Hinda 571
Šerepka Algis 1002
Šermukšniai 1085

Šermukšnienė (Kepalaitė) Elena 1078
Šermukšnienė Jadvyga 1092, 1093
Šermukšnienė Jadzė 1091
Šermukšnis 1093
Šermukšnis Petras 1094
Šermukšnis Adomas 1085, 1089, 1094
Šermukšnis Albinas 280
Šermukšnis Bronius 1094
Šermukšnis Kazimieras 1091
Šermukšnis Kazys 1092, 1093
Šermukšnis Petras 286
Šermukšnis Tadas 1085
Šermukšnis Tadaušas 1093
Šermukšnytė Nijolė 1091, 1092, 1093
Šeržintas Antanas 656
Šeržintas Jonas 656
Šešelgienė (Mačiulytė) Stasė 1467
Šešelgienė (Mikalaičiūnaitė) Alva 224
Šešelgienė (Neniškytė) Veronika 1035
Šešelgienė Genovaitė 722
Šešelgienė Veronika 1039, 1045, 1055,
1056
Šešelgis 1028, 1175, 1177, 1178, 1181,
1185, 1186
Šešelgis Alfredas 1159–1163
Šešelgis Algimantas 853, 858, 1133
Šešelgis Ąžuolas 857, 858
Šešelgis Eugenijus 1159–1162
Šešelgis J. 685, 1041
Šešelgis Jonas 221
Šešelgis K. 854, 857, 858, 1107, 1168,
1169, 1484
Šešelgis Kazimieras 7, 8, 14, 15, 128,
466, 586, 587, 853, 858, 1120, 1467,
1487, 1508, 1514
Šešelgis Kazys 8, 15, 457, 586, 708,
853, 857, 1026, 1039, 1061, 1067, 1133,
1164, 1282
Šešelgis Mindaugas 1163
Šešelgis P. 1031, 1034, 1037, 1039
Šešelgis Petras 221, 383, 1153, 1159
Šešelgis Povilas 224, 1033, 1035, 1039,
1055, 1056
Šešelgis Remigijus 1163
Šešelgis Rimas 1039
Šešelgis Stasys 1026, 1039
Šešelgytė Elena 1300
Šešelgytė Genovaitė 1039, 1040, 1056
Šešelgytė Laima 635
Šešelgytė Marija 858
Šešelgytė Nastė 1035
Šešelgytė Teofilė 1043
Šeškienė (Lašaitė) Anastazija 1172,
1174, 1193, 1195, 1198, 1199, 1205,
1214, 1218, 1302, 1305, 1381
Šeškus Ignas 288
Šeškus Kostas 1172
Šeškutė D. 654
Ševelinskaitė Emilė 676
Šiaučiūnas Jonas 198, 996
Šidlovecka Elžbieta 167
Šileika Algirdas 1464
Šilinaitė Marijona 375
Šilingas Stasys 316
Šilinis 1038
Šilvelis A. 211
Šimėnaitė Z. 1358
Šimėnas Alfonsas 276
Šimėnas Antanas 276
Šimėnas Bronius 276
Šimėnienė Emilija 276
Šimkevičius (Szymkiewicz)
Kazimieras 499

Lietuvos valsčiai

Šimkūnaitė Eugenija 888
Šimkūnas Jonas 299
Šimkūnas Jurgis 300
Šimkūnienė Teresė 1378
Šimkus Leonas 1175
Šimkus S. 690
Šimonis Kazys 1279
Šimulėnas Kazys 246, 248, 252, 254,
523, 524
Šindleris Bortalomėjus 164
Šinkūnaitė Genė 1174
Šinkūnaitė Marijona 324
Šinkūnas 313, 315
Šinkūnas Aleksandras 206, 210, 211
Šinkūnas Algirdas 224
Šinkūnas Algis 862
Šinkūnas Antanas 335
Šinkūnas Izidorius 539
Šinkūnas Jokūbas 284
Šinkūnas Jonas 254, 284, 504
Šinkūnas Jurgis 309
Šinkūnas P. 47
Šinkūnas R. 126, 127, 146, 1107, 1128
Šinkūnienė (Kirlytė) Zosė 1170
Šinkūnienė Daiva 659, 660
Šinkūnienė Genė 386
Šinkūnienė Ona 820
Šinska 553
Šinska Jonas 553
Šinska Liudvikas 553
Šinskienė (Kupčiūnaitė) Ieva 553
Šinskos 554
Širvelis Adomas 211
Širvydas Juozas Otas 541, 543, 552,
628, 793, 795
Širvys Arvydas 413, 845
Širvys Paulius 673, 681, 704, 712,
713, 747, 1031
Širvytė J. 790
Šiupelytė Filomena 653
Šiupinytė E. 653
Šiupinytė Emilija 803
Šivickienė (Jasiulionytė) Anastazija
1316
Šivickienė Zita 629, 662
Škėma A. 1495
Škleras 201
Šklėrius (Sklėrys?) Jonas 282,
Šklėrius (Sklėrys?) Jurgis 282
Šklėrius Jonas 460
Šklėrius Jurgis 460
Šklėrytė Rima 634
Šlamaitė Nijolė 1044
Šlamaitė Ona 279
Šlamas 342, 343, 1071
Šlamas A. 1044
Šlamas Antanas 1509
Šlamas Daugiras 260
Šlamas Ignas 1392, 1393, 1397
Šlamas K. 802
Šlamas Kazys 252, 260
Šlamas Mataušas 1395
Šlamas P. 256
Šlamas Pranas 732
Šlamas Vytautas 1044
Šlamienė Genovaitė 1026
Šlamienė Grasilda 1397
Šlamienė Izabelė 260
Šlamienė Katarina 260
Šlamienė Pranė 372, 373
Šlapelis Jonas 545
Šleiva Juozas 671, 674, 676
Šleivienė (Jackevičiūtė) Izabelė 676
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Šleževičius K. 24
Šleževičius Mykolas 937
Šležys 861
Šliaupa Aleksandras 23, 30, 32, 33, 37
Šliavas J. 107
Šlikas Vytautas 823
Šnioka Jonas 1160, 1162, 1163
Šnioka Valentas 635, 1133
Šnioka Vytautas 283
Šniokienė Antanina 774, 776, 778
Šniokienė Genė 949
Šniokienė Indrė 763
Šniokienė Nijolė 823
Šniukas Damijonas 1534
Šolcas 183
Špalovienė Elvyra 353
Šperlingas O. 123
Šuazelis 183
Šufinskis Antanas 505
Šukaitis 587
Šukaitis V. 861
Šukaitis Vincas 570
Šukiai 972, 978, 1019
Šukienė 1071, 1314
Šukienė (Dručiūnaitė) Genovaitė 752,
804
Šukienė (Klebonaitė) Danutė 956
Šukienė Angelė 1313, 1314
Šukienė Dana 463
Šukienė Danutė 715
Šukienė Elena 1246
Šukienė Genovaitė (Genė) 656,
658–660, 804, 806, 807
Šukienė Salomėja 284
Šukys 205, 206, 311, 541, 888, 953
Šukys Aleksas 319, 946, 952, 954
Šukys Aleksys 752, 755, 958, 963,
966, 969, 983, 985
Šukys Algis 437
Šukys Andrius 508, 983
Šukys Antanas 263, 330
Šukys Antanėlis 1313, 1314
Šukys Feliksas 254, 263, 284, 331, 461
Šukys Gediminas 1019
Šukys Izidorius 206, 279, 1357
Šukys Jonas 461, 945, 946, 954, 956,
983
Šukys Juozas 245, 284, 804
Šukys Jurgis 953, 957
Šukys K. 541
Šukys Kazimieras 540, 1175
Šukys Kazys 261, 263, 331, 386, 957,
975
Šukys Pranas 255, 282
Šukys Romualdas 955
Šukys Stasys 279
Šukys V. 803
Šukys Vladas 264
Šukytė 649, 899
Šukytė A. 803
Šukytė Akvilė 264, 331
Šukytė Danguolė 656, 832
Šukytė Genė 571, 572, 643
Šukytė Gintarė 715
Šukytė Inga 635
Šukytė Irena 998
Šukytė Karusė 1376
Šukytė Lina 807, 808
Šukytė Nijolė 955
Šukytė Rosita 715
Šukytė Teresė 1376
Šukytė Veronika 331
Šukytė Veronika Ona 264

Šukytė Verutė 953, 983
Šukytė Vida 955
Šukytė Vlada 804
Šukytės 1376
Šulcaitė Joana 222
Šulcaitė Ona 222
Šulgienė (Vilytė) Nijolė 1023
Šuliauskaitė Gerarda Elena 533
Šulinskas Juozas 386
Šumauskas 250
Šumskis Juozas 529, 532
Šutaitė Alma 807
Šutaitė Giedrė 352
Šutaitė Irena 283
Šutaitė Joana 830
Šutaitė Jūratė 650
Šutaitė K. 188, 555, 557
Šutaitė M. 555
Šutaitė O. 188
Šutaitės 555
Šutas 555, 556
Šutas A. 801
Šutas Gintautas 351, 791
Šutas Justas 232, 244
Šutas Justinas 252, 283
Šutas Sigitas 651
Šutas Virginijus 651
Šutienė (Baltakytė) Virga 786
Šutienė (Gavėnaitė) Bronė 391
Šutienė Aldona 351
Šutienė Venslova 1380
Šutienė Vincenta 283
Šutinienė Irena 4, 6, 13, 75, 439, 1514
Švalkūnaitė Kazimiera 993
Švalkūnaitė Marijona 992, 993
Švalkūnaitė Ona 992
Švalkūnas Albinas 993
Švalkūnas Alfonsas 992
Švalkūnas Jonas 992, 993
Švalkūnas Juozas 993
Švalkūnas Leonas 993
Švalkūnas Vytautas 993
Švalkūnienė Eleonora 993
Švatelis Antanas 501
Švedas A. 441
Švežikas Gediminas 401, 424, 1275
Švežikienė Vita 1275
Švilpa (Szwilpo) Motiejus 499

T
Tabachovičius Ruvimas 571
Tadauskai 1407
Talačka A. 124, 1108
Tallat Kelpša 408, 1440
Tallat Kelpšaitė 806
Tallat-Kelpšaitė Elena 676
Tamėnas Bronislovas 278
Tamkevičius Sigitas 533
Tamošaitis M. 439, 440
Tamošiūnai 205, 1009, 1014
Tamošiūnaitė Akvilė 1016
Tamošiūnaitė Ladziutė 1009, 1010
Tamošiūnaitė Marė 1016
Tamošiūnas 1009–1011, 1019, 1033
Tamošiūnas Antanas 217, 578, 663
Tamošiūnas Fortizijus 1010
Tamošiūnas Giedrius 837
Tamošiūnas Jonas 1016, 1019
Tamošiūnas Kazimieras 1009, 1010
Tamošiūnas Kazys 205, 831
Tamošiūnienė 1010
Tamošiūnienė (Čerškutė) Emilija 910

Tamošiūnienė Elena 828
Tamošiūnienė Vida 680
Tarabilda Aleksandras 428
Tarasenka P. 85, 86
Targamadzė Aleksandras 216, 217,
224
Tarkovskis Aleksandras 114
Tarnovskiai 144
Tarnovskienė 144
Tarnovskis Aleksandras 144, 145
Taroldžius 685
Tarvydas Aloyzas 1539
Tarvydas B. 517
Tarvydas Juozas 1373
Tarvydis Irmantas 181, 438, 466, 1134
Taučvienė 890
Tauras Vaidotas 431, 432, 482
Tautavičius A. 87, 107
Tautkaitė E. 710
Tavoras Matas 1357
Tchebotariova N. S. 29
Tebeliškienė S. 955
Tebeliškis 978
Tebeliškis Bronius 1153
Tebeliškis Feliksas 946
Tebeliškis Juozapas 1028
Tebeliškis Visvaldas 955
Tebelškiai 1063
Tebelškienė (Gurnikaitė) Aldona 327
Tebelškienė Felicija 1038
Tebelškienė Genė 1038
Tebelškienė Kostė 1045
Tebelškis Bronius 1038
Tebelškis Jonas 1030, 1038
Tebelškis Juozas 1045, 1049
Tebelškis Povilas 88, 89, 96, 106,
1045, 1063
Tebelškis Steponas 1045, 1063
Tebelškis Valentinas 328, 1045, 1063
Tebelškis Vytautas 461
Tebelškytė Aldona 1045
Tebelškytė Elena 618, 623, 1045, 1061,
1476
Tebelškytė Jurė 1045
Tebelškytė Ona 1038
Tebelškytė Stasė 1038
Temčinas S. 1359
Tenčinska Kotryna 168
Teraškevičius Pranas 198
Tereba Jonas 300
Tereba Juozas 300
Tereba Kostas 1053
Terebai 1096
Terebaitė Janina 258, 1096
Terebas 1096
Teresė, Šv. 922
Tereškevičius Jonas 334
Terleckas Vladas 5, 12, 225, 1515
Tervidavičienė (Pajadaitė) Marijona
1072
Tervydaitė Zosė 1080
Tervydas Jonas 828
Tervydienė 1085
Tervydienė Inga 838
Tervydis 445
Tervydis A. 700
Tervydis Antanas 153, 538
Tervydis Justas 833
Tervydis Kęstas 725
Tervydis Kęstutis 838
Teseckas Tadas 1466
Thompson S. 1413
Tičkus E. 638
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Tijūnėlis Antanas 461
Tijūnėlis Jonas 461
Tikutienė 866
Tilvytis T. 681
Timireva S. N. 29
Timiriazevas K. 1502, 1506
Tiškevičienė 150
Tiškevičius 492
Tiufina Stasė 773, 774
Tiupina Julija 635
Tiupinas 334, 335
Tyla 1105
Tyla Antanas 4, 190, 534
Tyla Matas 563
Tylaitė Matilda 385
Tylas A. 598
Tylas Matas 255, 396, 561, 577, 578,
597, 663, 676, 801, 1150, 1357
Tylienė 589
Tylienė (Viliūnaitė) Valerija 561
Tylienė Anastazija 252, 261
Tylienė Valerija 562, 567, 597, 801,
1357
Tyla Petras 1191
Tymukaitė Gražina 635
Tymukaitė Zita 634, 635
Tymukas Augutis 624–626, 629, 635,
638, 639
Tymukienė (Čypaitė) Seliomėja 1172,
1174
Tymukienė Danutė 626, 629, 637, 638
Tymukienė S. 1169
Tyszkiewicz Georgio 148
Tyzenhauzai 114, 145, 154, 155, 163,
164, 173, 174, 178, 179, 1134
Tyzenhauzaitė Aleksandra 168–170
Tyzenhauzaitė Marija 176, 1150
Tyzenhauzaitė Sofija 164, 174
Tyzenhauzaitė-Pšezdzeckienė Marija
Aleksandra 173–175, 179
Tyzenhauzas 127, 149, 150, 179,
489–494, 496
Tyzenhauzas Antanas 168, 170, 173
Tyzenhauzas Benediktas 168
Tyzenhauzas Henrikas 154
Tyzenhauzas Ignas 122, 151, 179
Tyzenhauzas Ignotas 164
Tyzenhauzas Konstantinas 175
Tyzenhauzas Reinoldijus (Reinoldas)
123, 153, 163, 165, 166, 173–175, 179,
1136, 1150
Tyzenhauzas Rudolfas 175
Tyzenhauzas Steponas 176, 179
Toderečkis 863
Todorova M. 443
Toledot Moše 200
Toleikytė Elena 109
Tomaševičius Jonas 579, 581
Tompsonas 512
Toplicka 149, 491, 496
Toplicka Marijona 150
Totorytė Vanda 652
Tovarovas Aleksandras 190, 191
Trakaitė Aušra 807
Trakaitė Giedrė 807
Trakaitė Gitana 807
Trakaitė O. 1403
Trakaitė Ona 729, 801
Trakaitė Rasa 807
Trakas 1358
Trakas Juozas 224, 377, 530, 735,
803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 823

Trakas Justinas 375, 377
Trakienė 160
Trakienė (Zizaitė) Bronė 377, 806–808,
818, 823, 826, 1300–1302, 1305, 1403
Trambavičius Jonas 845, 846, 847
Trapnauskienė Polina 471, 771
Trasauskienė Marija 1376
Traškinas Ramūnas 822
Trečiokaitė Aldona 1002
Trečiokaitė Bronė 1002
Trečiokas 1012
Trečiokas Antanas 999, 1002
Trečiokas Anupras 1002
Trečiokas Petras 1002
Trečiokas Pranas 198
Trečiokas Remigijus 650
Trečiokas Valdas 1002
Trečiokienė (Čepėnaitė) Aldona 786
Trečiokienė (Šimkūnaitė)
Konstancija 224
Trečiokienė Aldona 351, 354
Trečiokienė Aurelija 1002
Trečiokienė K. 393, 577
Trečiokienė Regina 1380
Trimakas K. 872
Truikys L. 1065
Trumpickai 1058
Trumpickaitė Elena 836
Trumpickaitė J. 833
Trumpickaitė Jūratė 715
Trumpickaitė Kastė 1043
Trumpickas 110
Trumpickas Adomas 667
Trumpickas Alfonsas 680, 720, 1043,
1058
Trumpickas Antanas 561, 672, 801,
1028, 1043
Trumpickas Egidijus 716, 718
Trumpickas Jonas 386
Trumpickas Kazys 527, 1043, 1046,
1058
Trumpickas Marcelinas 1043, 1058
Trumpickas Motiejus 1050
Trumpickas Petras 262, 672, 677
Trumpickas Pranas 1043, 1053, 1058
Trumpickienė 1223
Trumpickienė (Matarytė) Jadvyga 386
Trumpickienė Marė 1050
Trumpickienė Reda 833
Trumpickienė Stasė 680
Trumpickienė Uršulė 262
Trumpulis Jonas 1371
Truncienė Milda 639
Truska L. 230, 231, 439, 440
Tūbelis Juozas 177, 917, 1030, 1031
Tubis Jonas 306
Tuchačevskis 885
Tučienė A. 84
Tumai 803, 1099
Tumaitė 801
Tumaitė (Stasiškienė) Danutė 1299
Tumaitė Bronė 1299
Tumaitė Elena 901, 902
Tumaitė Emilė 998
Tumaitė Greta 747
Tumaitė J. 803
Tumaitė Jolanta 789
Tumaitė Julija 750
Tumaitė Reda 651
Tumaitė Vanda 786
Tumas Adomas 627, 633
Tumas Algirdas 349, 351, 748, 785,
1100, 1487

Lietuvos valsčiai

Tumas Algis 782
Tumas Anupras 212
Tumas Gasparas 901
Tumas J. 86, 550
Tumas Jonas 254, 264, 331, 782, 881,
884, 901, 902, 1102, 1298, 1299
Tumas Juozapas 1357
Tumas Juozas 501, 901
Tumas Jurgis 649, 894, 899, 901
Tumas Kazys 787, 895, 901, 1299
Tumas Marcelinas 902
Tumas Petras 212, 741, 742, 782, 882,
894, 901, 1101
Tumas Povilas 649, 894, 899, 901, 902
Tumas Ulius 901
Tumas Vladas 300, 784, 786, 788–790,
809, 1101, 1102, 1299
Tumas-Vaižgantas Juozas 164, 187,
296, 297, 474, 531, 552, 615, 638, 657,
661, 667, 691, 692, 748, 816, 886–888,
890, 896, 903, 917, 904, 1038, 1373,
1358, 1421, 1431, 1458, 1461, 1475,
1481, 1493, 1494, 1496, 1499, 1500,
1504–1506
Tumelionis 345
Tumėnas 124, 554, 589, 700
Tumėnas Domininkas 501, 547–550,
1420
Tumėnas Sabinas 351, 791
Tumienė (Bimbaitė) Teofilė 741, 782,
944
Tumienė (Bindoriūtė) Teofilė 1239
Tumienė (Gikytė) Paulina 1298, 1300,
1305
Tumienė Bronė 353
Tumienė Elvyra 472, 797, 798
Tumienė P. 1299
Tumienė Paulina 351, 741, 783,
788–790
Tumienė Teofilė 949, 985, 1246, 1269
Tumienė Vilma 744, 790
Tumienė Vlada 782
Tuminas Algirdas 676
Tuminienė (Didžgalvytė) Aleksandra
674, 676
Tumoniai 945, 947, 948, 972
Tumonienė (Urbanavičiūtė) Danguolė
472, 652
Tumonienė Audronė 793
Tumonis Adomas 947
Tumonis Balys 252, 281
Tumonis Dainius 352
Tumonis Kazimieras 943, 944, 946
Tumonis Marius 840
Tumonis Pranas 978
Tumonis Tadas 352
Tumonis Vitoldas 946
Tumonis Vytautas 1357, 1364
Tumonytė Aldona 956, 961, 963,
985
Tumonytė Aleksandra 998
Tumonytė Janina 680, 1296
Tunaičiai 991
Tunaitienė Konstancija 992
Tunaitienė Marija 991
Tunaitienė Marijona 991
Tunaitienė Veronika 992
Tunaitis 960
Tunaitis Albinas 992
Tunaitis Antanas 830, 991, 992
Tunaitis Juozas 10, 17, 519, 527, 988,
989, 991, 992, 999, 1004, 1052, 1450,
1461–1469, 1509
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Tunaitis Petras 991
Tunaitytė Aurelija 991
Tupalskis Edvardas 206, 289
Tupalskis Jonas 289
Tupalskis Stasys 289
Tupalskytė Galina 289
Tupalskytė Viktė 289
Tupas Adomas 157
Tupas Vincentas 157
Turas 150, 490–493, 496
Turgenevas I. 1152
Turkūnas Tomas 1028
Turla (Turlajus) Jonas 518
Turla Adolfas 213
Turla Kazimieras 216
Turskis Eimantas 837
Tūska Antanas 351
Tūska Jurgis 1357
Tūska Lionginas 915
Tuska Lukas 721
Tuskaitė Gabija 721
Tūskaitė Vanda 657
Tūskaitė Veronika 991
Tūskeniai 1059
Tuskenienė 1176
Tuskenis 188
Tuskenis J. 555, 557
Tuskenis Jonas 544
Tuskienė Stasė 263
Tutinas 891
Tutinas Vladas 461
Tuzikaitė Veronika 870
Tuzikaitė Verutė 866, 869
Tvenas Markas 708

U
Uborevičius Jeronimas 885
Udolph J. 1359
Ufimcevas 1445
Uldinskas Arvydas 627, 628, 629
Uldulis 1295
Umaraitė Bronė 946
Umarienė Dalia 659, 662
Unaitienė-Navickienė (Janavičiūtė)
Veronika 909
Unaitis Mykolas 909
Unikauskienė Ona Laimutė 999
Untunelytė Veronika 897
Uoka K. 437
Urbanas Vincentas 157
Urbanavičius A. 109
Urbanavičius Kastutis 261
Urbanavičius Kostas 255
Urbanavičiūtė Marija 676
Urbonas 1337
Urbonas Albinas 766
Urbonas Aloyzas 769, 1509
Urbonas Napalys 587
Urbonas Petras 226, 1357
Urbonas Pranas 386
Urbonas Stasys 587
Urbonavičius 347
Urbonavičius Pranas 261
Urbonavičius Vytautas 807
Urbonavičius Vladas 804
Urbonavičius-Dėdė Pranas 304
Urbonavičiūtė Adelė 804
Urbonavičiūtė Danguolė 732
Urbonavičiūtė Stasė 261
Urbonavičiūtė Veronika 261
Urbonienė 81
Urbonienė J. 84

Urbonienė Skaidrė 9, 16, 75, 1269,
1274–1276, 1278, 1281, 1282, 1515
Urbonienė Vanda 1509
Urka 584
Urnevičius Feliksas 574, 581, 595
Usačiovas Jonas 701
Ustankovič Ivan 900

V
Vabolienė Nijolė 757
Vabuolas Justinas 329
Vabuolienė Janina 324, 327, 328, 329
Vadapolienė (Čižiūtė) Danutė 868
Vadeikienė Alvyda 629
Vaicekauskas J. 1459
Vaičaitis Pr. 590
Vaičekonis 1034
Vaičekonis Rimantas 789
Vaičekonytė-Kepežinskienė Renata 164
Vaičienė Genutė 477
Vaičikonis 1007
Vaičikonis Aleksas 671
Vaičikonis Cezaris 676
Vaičioniai 1075, 1096
Vaičioniai, Liuda 1077
Vaičionienė 1078
Vaičionienė Anelė 1076, 1077
Vaičionienė Veronika 1077
Vaičionis 1076, 1077
Vaičionis Antanas 649, 899, 1077
Vaičionis Balys 382, 400
Vaičionis Jonas 1076
Vaičionis Juozas 1076
Vaičionis Kazimieras 156, 1076
Vaičionis Kostas (Kostutis) 1076
Vaičionis Rapolas 1074–1078
Vaičionis Stanislovas 156
Vaičionis Virginijus 843
Vaičionis Vytautas 899, 1076
Vaičionytė Bronė 1076
Vaičionytė Danutė 1076, 1077
Vaičionytė Dovilė 468
Vaičionytė Eugenija 1076
Vaičionytė Karolina 1076
Vaičionytė Lucija 1076
Vaičionytė Simona 771, 849
Vaičionytė Stefa 1096
Vaičionytė Veronika 1077
Vaičionytė Žemyna 771, 849
Vaičiuliai 1383
Vaičiulienė (Dasytė) Albina 269, 1382
Vaičiulienė Angelė 1043
Vaičiulis 401
Vaičiulis A. 1030
Vaičiulis Alfonsas 1043, 1044, 1058,
1063
Vaičiulis Algis 1043
Vaičiulis Antanas 206, 1044
Vaičiulis Edmundas 1043
Vaičiulis Gintautas 463
Vaičiulis Ignas 1043
Vaičiulis Kazys 1043
Vaičiulis Lionginas 1044
Vaičiulis Pranas 269
Vaičiulytė Adelė 1044
Vaičiulytė Dalia 269
Vaičiulytė Elena 1382
Vaičiulytė Elžbieta 890
Vaičiulytė Milda 1043
Vaičiulytė Ona 219, 1043
Vaičiulytės 1382
Vaičiūnai 323, 887, 1011

Vaičiūnaitė Domė 1011
Vaičiūnaitė Veronika 1011
Vaičiūnas 1011, 1018
Vaičiūnas Jonas 1011
Vaičiūnas Juozas 232, 300
Vaičius Gintautas 348, 477, 784–786,
787
Vaičius Julijonas 275, 311
Vaičius Juozas 414
Vaičius Petras 574
Vaičiuškienė Anelė 1052, 1053
Vaičiuškis Jonas 1052, 10543, 1058,
1059
Vaidelienė Janina 739
Vaikelis Juozas 272
Vaikutis Stasys 461
Vaina 116, 146
Vainauskaitė Ona 270
Vainauskaitė Stasė 270
Vainauskas Antanas 270
Vainauskas Jonas 270, 989
Vainauskas Petras 270
Vainauskienė Marijona 270
Vainberg Golda 869
Vaineikis Liudas 1429
Vainickai 1040
Vainickas 1009
Vainickas Vincas 1001
Vainickienė 1009
Vainickienė (Andriuškevičiūtė) Zofija
386, 953, 962, 966, 976, 985
Vainiliūnas J. 108
Vainytė Darata 145
Vaira Antanas 289
Vaira J. 803
Vaira Juozas 461
Vaira Pranas 198
Vaira Vytautas 289, 635, 774
Vaira Vladas 205, 277
Vairaitė Pranciška 289
Vairaitė Valė 289
Vairienė Konstancija 289
Vaiseta T. 443, 448, 449
Vaišonis Grigas 1028
Vaišonis Juozas 1028
Vaišonis Lukas 1028
Vaitaškienė 332
Vaitiekaitė Stankevičiūtė Elena 143,
144
Vaitiekaitė Stankevičiūtė Uršulė 143,
144
Vaitiekūnaitė Paulina 674, 676
Vaitiekūnas P. 30
Vaitkevičienė Irena 626, 636
Vaitkevičius Dionizas 676
Vaitkevičius Feliksas 676
Vaitkevičius P. 209
Vaitkevičius V. 87, 93, 99, 101, 105,
108
Vaitkevičius Vykintas 1377
Vaitkevičiūtė Ilona 845
Vaitkienė Romualda 1533
Vaitkūnas 866
Vaitkūnas Matas 946
Vaitkus 899
Vaitonis Algis 818
Vaitonis V. 30, 31
Vaitoška 402, 403, 404, 1150
Vaitoškienė Pranė 562, 594, 1358
Vajega Balys 648, 963
Vajega Jonas 86, 561, 562, 691, 729,
800–802, 1373
Vajegienė (Labakojytė) Asta 833
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Vakaris P. 230, 238, 239, 240, 241
Valadkaitė Aldona 337, 340, 341
Valadkaitė Onutė 339
Valadkos 339
Valainis A. 228
Valančiūnienė Anelė 1246
Valančius Motiejus 535, 537, 538,
1286, 1287, 1289, 1378
Valasinavičius P. 1428
Valasinavičius Petras 1427
Valčik Renata 434
Valeika 895
Valenta Juozas 665
Valentienė Agota 665
Valentienė Elena 1153, 1163
Valentinas, Šv. 707, 745, 793
Valentinavičius 152, 158, 1416
Valentinavičius Jonas 119, 498
Valickis 1029
Valikonytė I. 144, 145
Valinskas Arūnas 431
Valinskienė Inga 431
Valiukai 1427, 1428
Valiukas Feliksas 1427
Valiukevičius V. 29
Valiukevičiūtė Ona 844
Valiukienė Ona 1427
Valiulis 105, 523, 524, 888, 1369
Valiulis Kazys 255
Valiulis Pranas 232
Valiušis Vytautas 412
Valkūnaitė 619, 643
Valkūnaitė E. 1435
Valkūnaitė Emilija 574, 932, 935
Valmikas V. 1417
Valneris Eduardas 217
Valskienė Dalia 626
Valuckienė Virginija 1534
Valujevas Piotras 535
Valunta 659
Vanagaitė Dovilė 745
Vanagaitė Jolanta 635
Vanagaitė Zosė 575
Vanagas 1348, 1350, 1352, 1354, 1355
Vanagas Aleksandras 143, 1343,
1347–1349, 1351, 1353, 1355, 1356,
1358–1362, 1368
Vanagas Jurgis 575, 598
Vanagas Vytautas 499, 666
Vankavičiūtė-Tyzenhauzienė Valerija
175
Varanauskas Alfonsas 703
Varanauskas Irmantas 738
Vargo Našlaitis 86, 93, 109
Variakojytė M. 597
Varnas A. 1271
Varnas Adomas 1267, 1439
Varnas Juozapas 505, 523
Varnauskas Raimundas 351, 353
Varnauskienė Vanda 353
Varneckai 587
Varneckas 613, 861
Varneckas Vladas 568, 570, 574, 576
Varneckienė 861, 862
Varneckienė (Garuckaitė) Adelė 568,
570, 573, 1357, 1358
Varnienė 1439
Varniškis 115
Varškevičienė (Paunksnytė) Ona 8,
15, 859, 1515
Varškevičius Pranas 198
Varškevičius Rapolas 1434
Vasiliauskaitė Elžbieta (Elzė) 375

Vasiliauskaitė Jolita 744
Vasiliauskaitė Jūratė 715, 997
Vasiliauskaitė Ramunė 651
Vasiliauskaitė Teodora 671, 676
Vasiliauskaitė Zita 997
Vasiliauskas Albertas 997
Vasiliauskas Alfonsas 7, 14, 586, 604,
624, 632, 637, 638, 639, 1415, 1515
Vasiliauskas K. 872
Vasiliauskas Petras 505, 995, 997
Vasiliauskas Povilas 375
Vasiliauskas Pranas 997
Vasiliauskas Stasys 655
Vasiliauskas Žydrūnas 650
Vasiliauskienė 1176, 1187
Vasiliauskienė (Augulytė) Rimutė 727
Vasiliauskienė Aldona 1409, 1433
Vasiliauskienė Genė 626, 632, 638,
639
Vasiliauskienė Rimutė 716
Vaskela G. 230
Vaškeliai 333
Vaškelis J. 591
Vaškelis Juozas 333, 461
Vaškevičius Juozas 514
Vaškevičiūtė Jovita 837
Vaštaga Jurgis 159
Vaštaga Petras 156, 157
Vaštaka 524
Vaštaka Albinas 255, 293
Vaštaka Bronius 1189, 1192, 1198,
1199, 1202, 1214
Vaštaka Juozas 1201
Vaštaka Robertas 716
Vaštaka Vytautas 773, 828
Vaštakas Albinas 235
Vaštakas Juozas 1358
Vaštakas Paulius 629
Vaštakas Vladas 1358
Vaštakienė Genovaitė 1211
Vaštakienė Juzė 1358
Vavilovas S. 1497
Vaza Vladislovas 116, 167
Vaza Zigmantas III 167, 168
Vazovas Ivanas 629
Vėbra 897
Vėbra Aleksis 226
Vėbra Antanas 211, 212
Vėbra J. 1003
Vėbra Jonas 300, 897, 993, 1151,
1195, 1216
Vėbra Juozas 300, 745, 897, 1509
Vebra Petras 1510
Vėbra Pranas 300
Vėbra Rimantas 534–536, 1068
Vėbraitė Bronė 801
Vėbraitė Kastutė 897
Vėbraitė Teresė 217
Vebras Vincas 1510
Vebrienė (Kaušakytė) Genovaitė 1308,
1316
Vebrytė Kostė 1219
Vebrytė Stefa 283
Vėbros 897
Vėgėlis Balys 933
Vėgėlis Jonas 933
Veimaras Paulius 1504
Veisas Josifas 171
Veisenhofas 494
Veiverys V. 1059
Veiverys Vladas 1046, 1058
Velaikis Juozas 1433
Velėniškis Ignas 804

Lietuvos valsčiai

Veleniškis Jonas 243
Velėniškis Juozas 1160, 1162, 1163
Velėniškytė Zita 635
Veliniškytė Emilija 1299, 1300, 1305
Vėlius N. 1286
Velykienė Vilija 638
Velykis 1329
Velykis Rimantas 473, 475, 780, 835
Velutienė Domė 1050
Vėlutis 547
Velutis Albinas 1050, 1059
Velutis Pranas 1050
Velutis Vytautas 1050, 1061
Velutytė Alfonsa 1050, 1051
Velžys V. 127, 686, 687
Velžys Vincentas 504, 1116
Velžytė Vincenta 4, 20
Venciulis Virginijus 477
Venckus Z. 84
Venclauskas Vladislovas 502
Venclova Antanas 323, 596, 600, 681
Venclova T. 1058
Venclovaitė Barbora 1000, 1001
Venclovas 1176
Venclovienė Aldona 416, 418
Venclovienė Elzė 778
Venediktova Elvyra 355
Venediktova Elvyra Marija 472
Venskūnas Bronius 334
Venskutė Elinga 745
Venslavičius Kazimieras 212
Venslova Jonas 795
Venslovaitė Janina 989, 990
Venslovaitė Ona 1105
Venslovas 1106
Venslovas (Venclovas?) Juozas 259
Venslovas Aloyzas 868
Venslovas Bronius 989
Venslovas Jonas 20, 206, 415, 416,
419, 438, 475, 987, 989, 990
Venslovas Kęstutis 419
Venslovas Vilmantas 776
Venslovas Vytautas 989, 990
Venslovienė Aldona 415, 475
Venslovienė Marijona 989, 990
Venslovienė Rasa 629
Verbickas Dainius 838
Verbickis (Вержбицкий) Pranciškus
501
Verbiejienė J. 862
Verbiejus 365, 395
Verbyla Andrius 1423
Veresovas Aleksandras 555
Vernė Horacijus 175
Verneris (Werner) Georgo 1141
Vernas Ž. 1507
Vetrovas 1105
Vienažindienė Uršulė 1358
Vienažindys A. 816
Vienažinskis Antanas 675, 676
Vienažinskytė Valė 655
Vienožinskis Antanas 252, 287
Vienožinskis Bronius 934
Vienožinskis Justinas 1439, 1452, 1453
Vienuolis Anyanas 679, 681, 806, 953,
1355, 1432, 1450, 1451
Vigelienė Alma 332
Vigėlienė Danutė 8, 15, 661, 729, 733,
735, 736, 739, 762, 807, 810, 811, 1515
Vigėlienė Irena 810, 826
Vigelienė Irena Elena 437
Vigėlienė Rima 7, 15, 653, 662, 777,
808, 811, 814, 1515
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Vigelienė Zofija 270
Vigėlis Aleksandras 269, 461
Vigėlis Balys 332
Vigelis Boleslovas 221, 224
Vigėlis Gediminas 418, 424, 807
Vigėlis Petras 332, 531, 803, 810, 811,
823, 826
Vigėlis Rimantas 418, 424, 807
Vigėlytė Gražina 656
Vigėlytė Kaziūnė 332
Vigelytė Stasė 270
Vigėlytė Ugnė 627, 733, 818, 819, 821
Vigėlytė Vita 740
Vigėlytė Zosė 332
Vijeikytė Vida 731
Vijūnas 717
Vikiras Jonas 539, 1458, 1459
Vikonytė Vida 660, 732
Vilaniškis 404
Vilčinskis 553
Vilčinskis Pranciškus 88
Vileišis Petras 541
Vilėniškienė Karolina 292
Vilėniškienė Ona 820
Vilėniškis Antanas 729
Vileniškis Augustas 1282
Vileniškis Juozas 397, 402, 425
Vilėniškis Jurgis 292, 729, 1150, 1391,
1400
Vilėniškis Povilas 1151
Vilėniškis Pranas 292
Vileniškytė 343, 1011
Vilėniškytė Emilija 292, 734, 735, 812
Vilėniškytė Janė 292
Vilėniškytė Stefanija 292
Viliai 8, 16, 945, 960, 1011, 1020,
1021, 1023
Vilienė 862, 1013, 1015
Vilienė (Dagytė) Julė 901
Vilienė (Sabalytė) Juozapota 902
Vilienė Dalė 769
Vilienė Dalia 466, 1024
Vilienė Elvyra 430, 431, 938
Vilienė Julė 889, 890, 891
Vilienė Julija 674, 676
Vilienė Karolina 245
Vilienė Konstancija 264
Vilienė Marija 1021
Vilienė Ona 288, 963
Vilienė Vanda 1021
Vilienė Zita 626, 629, 638, 639
Vilimaitė 1050
Vilimas 1011
Vilimas Donatas 839
Vilimas Egidijus 460
Vilimas Laurynas 190
Vilimas Mataušas 283
Vilimas Mindaugas 461, 902
Vilimavičienė Laima 438, 463, 475,
722, 724, 763, 838
Vilimavičienė Svetlana 629
Vilimavičius Jonas 832, 838
Vilimienė (Motiejūnaitė) Vanda 953
Vilimienė (Sakalnykaitė) Marija 1316
Vilimienė Birutė 836
Vilis K. 685
Viliūnaitė Valerija 561
Vilys 385, 446
Vilys 861, 891, 1011, 1013, 1072
Vilys A. 595
Vilys Albinas 288, 309, 314, 963
Vilys Aleksas 1008, 1009
Vilys Alfonsas 1008, 1009

Vilys Algimantas 1515
Vilys Algimantas 8, 9, 15, 16, 886,
1147, 1515
Vilys Algis 350, 782
Vilys Aloyzas 210, 212, 881, 882, 887,
889, 892, 903
Vilys Alvyras 896
Vilys Antanas 221, 222, 649, 882, 888,
895, 898, 899, 1009, 1023
Vilys Bronislovas 264
Vilys Cezarijus 1021
Vilys Dominykas 899
Vilys Evaldas 897
Vilys Gvidas 1023
Vilys Ignotas 1015, 1016, 1022
Vilys J. 227, 863, 937
Vilys Jonas 226, 264, 771, 879, 889,
892, 893, 895, 1009, 1014, 1015
Vilys Juozapas 1008, 1012
Vilys Juozas 220, 676, 889, 890, 891,
895, 900, 902, 960, 1008, 1009
Vilys Jurgis 226, 270, 643, 649, 752,
889–891, 895, 899, 929, 932, 933,
935–939, 1008
Vilys Justas 20, 466, 1024
Vilys K. 643
Vilys Kastulis 1008, 1009, 1012, 1015,
1016
Vilys Kazimieras 288, 643, 895, 951,
1022
Vilys Kazys 946, 947, 956, 960, 963,
969, 982, 1015
Vilys Konstantinas 1014
Vilys Kostas 255, 1022
Vilys Linas 20, 466, 633, 1024
Vilys Mataušas 889–891, 899, 901
Vilys Mindaugas 288, 951, 963
Vilys Petras 206, 220, 264, 882, 888,
889, 893–895, 899, 901
Vilys Povilas 887, 889, 890, 896, 898
Vilys Pranciškus 888, 889, 893, 895,
899, 900, 902, 1007, 1008
Vilys Remigijus 1023
Vilys Rolandas 8, 16, 1020, 1021,
1023, 1024, 1515
Vilys Romualdas 1020, 1023, 1024
Vilys Stasys 889, 1015
Vilys Šarūnas 482, 1023
Vilys Vilhelmas 1021
Vilys Vytautas 20
Vilys Vytautas 6, 14, 19, 75, 348,
438, 446, 447, 455, 460, 462, 463, 467,
472–475, 626, 722, 761, 763, 767, 777,
780, 794, 812, 813, 816, 820, 823, 835,
846, 850, 931, 1023, 1024, 1162, 1163,
1417, 1480, 1510, 1515
Vilys Vladas 1015
Vilytė 1009, 1019, 1023
Vilytė Bronė 956, 963
Vilytė Domė 1011
Vilytė Elena 1015
Vilytė Kotryna 889
Vilytė Liuda 264
Vilytė M. 1012
Vilytė Marė 1015, 1016
Vilytė Marijona 1021
Vilytė Ona 1002, 1008, 1012
Vilytė Stasė 1008, 1009
Vilytė Stefa 1015
Vilytė Veronika 1008, 1015, 1016
Vilytė Zofija 896
Vilkaitė Joana 744
Vilkaitė Marytė 829

Vilkaitė Ona 578, 663
Vilkas 386
Vilkas Antanas 353, 785
Vilkickienė Daiva 717, 723
Vilmanienė (Ciganaitė) Birutė 407
Vilniškienė Angelė 374
Vilutienė (Babedaitė) Veronika 224
Vilutienė (Baltušytė) Rūta 797
Vilutienė Janina 353
Vilutienė Karolina 269
Vilutis 345
Vilutis Antanas 269, 587, 1358
Vilutis J. 687
Vilutis Jonas 205, 206, 220, 587
Vilutis Juozas 224, 269, 275, 335,
550, 617
Vilutis Kazimieras 206, 275, 642
Vilutis Kazys 226, 244
Vilutis Narcizas 267,1116, 1120, 1278
Vilutis Narcizas 267
Vilutis Petras 224, 587, 1372, 1410
Vilutis Vytautas 275, 309
Vilutis-Perkūnas Vytautas 313, 315
Vilutytė Audronė 635
Vilutytė Birutė 269
Vilutytė Bronė 276
Vincerzevičiūtė Danutė 1462
Vinčis, da 707, 738
Vingelienė (Lukošiūnaitė) Edita 745
Vingilienė 1175
Vingilienė (Tumonytė) Stefa 386
Vinkšnelis Jonas 553
Vinkšnelis Petras 7, 14, 185, 188, 190,
545, 551–553, 555
Vinskavičiai 288
Vinskavičienė Marcelė 288
Vinskavičienė Stasė 288
Vinskavičius Kazimieras 288
Vinskavičius Kazys 288
Vinskavičiūtė Julė 288
Vinslovaitė Emilija 320
Viplentas Vladas 1471
Virkauskaitė Oksana 715
Viržbickis Stanislovas 156
Viskantaitė-Saviščevienė S. 144
Visneris Henrikas 168
Višniovecka Elžbieta Eufemija 167
Višniovecka Uršulė 169
Vitas 947
Vitkauskas V. 1358
Vitkevičienė Akvilė 1053
Vitkevičienė Zosė 1053
Vitkevičius Bronius 1053
Vitkevičius Kazys 1053
Vitkevičius Lionginas 805
Vitkevičius Petras 1053
Vitkevičius Pranas 575
Vitkevičiūtė Gėnė 575
Vitkevičiūtė Renė 1053
Vitkevičiūtė Stefanija 575
Vitkovskytė Goda 820, 822
Vitkovskytė Indra 820, 822
Vitkūnas M. 89
Vitkūnienė (Varškevičiūtė) Aldona
1466, 1468, 1469
Vitonienė Juozapota 1189, 1195, 1196,
1202, 1204, 1206, 1214
Vizbarai 1099
Vizbaraitė Julija 673, 676
Vizbaras Antanas 282, 307, 655,
1102
Vizbaras Dominykas 247
Vizbaras Petras 254, 282, 862
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Vizbaras-Voruta, Vapsva Petras 307,
308
Vydūnas 483, 672, 692, 693
Vyganovskis 218
Vyganovskis Florijonas 126, 153, 483,
908, 1111
Vygelienė Akvilė 332
Vygelienė Elena 401
Vygėlienė Jolanta 357, 626, 628, 629,
640
Vygėlis Balys 243, 245
Vygelis Gediminas 401
Vygėlis Leonas 351, 352
Vygelis Rimantas 401
Vygėlis Vygantas 639
Vygelytė Teofilė 997
Vyšniauskaitė A. 1267, 1268, 1286,
1290
Vyšniauskas Petras 428
Vytautas Didysis 86, 87, 91, 166,
197, 507, 517, 520, 590, 692, 801, 935,
1282, 1359, 1371, 1372, 1380, 1381,
1417, 1438, 1475, 1493, 1496, 1500,
1508, 1510
Vladislavas, karalius 146
Vlaskavičius Kazys 244
Volfas Eliezeris Zeevas 200
Volfenbiutelis 1290
Volickis 152
Volteris Eduardas 1453
Vonsavičius V. 23, 47, 51
Vrublevskiai 88, 96, 163, 537
Vrublevskis 161
Vrubliauskas (Wróblewski) Andrius
498

W
Weberis 690
Welskopf-Henrich L.
Werner K. 84
Wisner H. 168

708

Z
Zabarskaitė J. 1358, 1359
Zabarskienė Grasilija 1357
Zabermanas Jonas 535
Zabiela Gintautas 4, 87, 92, 93, 100,
110–112
Zaborskas Juozas 198, 254, 288, 971
Zaborskas Kęstutis 955
Zaborskas Kęstutis Juozas 1510
Zaborskienė (Šešelgytė) Elena 580,
1303, 1305
Zaborskis Aleksandras 1114
Zaborskis Edmundas 635
Zaborskis Pranas 1300, 1305
Zabulionis B. 1508
Zabulytė Jolanta 1266
Zaikauskienė D. 1390
Zakarevičienė Marta 830
Zakarevičius (Zacharevičius) Jonas
193
Zakarevičius Jonas 194, 1422
Zakarka Algis 272
Zakarka Antanas 272
Zakarka Vidmantas 734, 822, 823
Zakarkaitė Aldona 272
Zakarkaitė Teresė 272
Zakarkienė Adelė 272
Zakarkienė Ripinija 351
Zaksas (Sachs) Bernardas 200, 1511

Zakšteinaitė Judita 869
Zalmanas 869
Zalubienė Dalė 790
Zalubienė Dalia 797
Zalubienė Marijona 757
Zariankinas 445
Zariankinas Viktoras 438
Zaukienė 861
Zavadskis Feliksas 538
Zavaliauskas J. 823
Zaveckas Jurgis 289
Zaveckas N. 654
Zaveckienė Birutė 353, 650, 652
Zaveckienė Eugenija 1202, 1203, 1206,
1207, 1209, 1210, 1212, 1213, 1217,
1218, 1223
Zaveckienė Jolanta 626
Zaveckienė Leonora 352, 474
Zdanavičius 1085, 1094
Zdanavičiūtė 1093
Zdanavičiūtė Aldona 1085
Zdanavičiūtė Elena 1085
Zdanavičiūtė Ona 1085
Zdanavičiūtė Zofija 1085
Zelenkauskas 335
Zelenkauskienė Ona 1376
Zenkovienė (Spaičytė) Aldona 838,
1298, 1305
Zibolienė Dalia 822, 1275, 1278
Zigmantas Augustas, karalius 167
Zigmantas Senasis 168
Zikaras 923
Zikaras Juozas 920
Zilberai 862
Zilberas 344
Zilberis 201
Zilberis (Silver) Bunemas-Cemachas
199
Zilberis Chaimas Omeris 209
Zilberis Chaimas Ošeris 928
Ziselis Israelis 200
Zizas Algis 474, 794
Zizas Deividas 796
Zizas Petras 1002
Zizienė A. 1002
Zylalienė Marcelė 1028
Zylalis Grigas 1028
Zylalis Simas 1028
Zylas 418
Zlatkienė Zosė 262
Zlatkus 1175
Zlatkus Algimantas 648
Zlatkus Antanas 278
Zlatkus Juozas 262
Zlatkus Vladas 774
Zlatkutė Aldona 1175
Zlatkutė Aldona Zosė 262
Zlatkuvienė Birutė 773
Zlatkuvienė Stefa 757
Zlotkus Juozas 540
Zobarskaitė Birutė 958
Zobarskaitė Ona 1008
Zobarskas Feliksas 957
Zobarskas Juozas 391, 946, 975
Zobarskas Stepas 801, 953
Zolba 310
Zolba Albinas 311
Zolingenas 370
Zoluba Arnas 482, 760, 762, 763
Zoluba Gintaras 479
Zoluba Povilas 744
Zoluba Saulius 793
Zolubaitė Indrė 479, 984, 985

Lietuvos valsčiai

Zolubas Gintaras 477, 478, 481, 482
Zolubas Povilas 349, 351, 353, 354,
791
Zolubas Saulius 650, 794
Zolubienė Lina 6, 14, 477, 478–482,
763, 1515
Zonienė (Diržytė) Bronislava 1174
Zovaitė Aldona 1171
Zovaitė Elena 642, 755
Zovaitė Genutė 652
Zovaitė Kastė 652
Zovaitė Liudvisė 642
Zovaitė Norvyda 644
Zovaitė Ona 642
Zovaitė Steputė 642
Zovė Algis 946
Zovė Antanas 888, 898
Zovė Benas 420
Zovė Emilis 420
Zovė Ernestas 420, 481, 796
Zovė Feliksas 310
Zovė Jokūbas 8, 15, 384, 385, 392,
394, 465, 625, 780, 870, 874, 1123,
1511, 1515
Zovė Jonas 218, 247, 394, 642, 929,
935, 937, 963, 1102
Zovė Marcelinas 226, 888, 898, 1357
Zovė Petras 946, 947, 961, 962
Zovė Pranas 212, 384, 385, 872
Zovė S. 1175, 1177–1185, 1187
Zovė Silvestras 642
Zovė Stanislovas 224, 956, 968, 969,
975, 976, 981, 985, 1175, 1188
Zovė Stasys 386
Zovė Valdas 418
Zovė Valdemaras 419, 420, 421, 482
Zovės 945
Zoviai 905
Zovienė (Diržytė) Bronislava 202, 203,
224, 776, 1175, 1176, 1188
Zovienė (Neniškytė) V. 1175
Zovienė (Zumbrickaitė) Genovaitė 385
Zovienė Genė 870, 872
Zovienė Genovaitė 1378
Zovienė Jurgita 420
Zovienė Rita 626, 629, 641
Zovienė Vilma 419, 421
Zovienė Vilmantė 482
Zovys 944
Zovytė Norvyda 420
Zubelevičius (Zubelewicz) Edmundas 509
Zubkovas Petras 951
Zubžickis (Zubrzyczki) Jurgis 516
Zulonaitė Antanina 782
Zulonienė (Kušlytė) Aldona 1071
Zulonienė Aldona 807
Zumbrickai 384, 876
Zumbrickaitė Uršulė 1000
Zumbrickas 1044
Zumbrickas Antanas 876
Zumbrickas Jonas 527
Zumbrickienė Danutė 836
Zumbrickienė Liuda (Liudvisa) 876

Ž
Žadeikis Povilas 503
Žadeikis Pranciškus 502, 503, 542
Žalalienė 307
Žalalienė Albina 274
Žalalis Gintautas 274
Žalalis Juozas 274
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Žalalis Leonas 274
Žalalis-Strazdas Leonas 273
Žalichovskis 359
Žalkauskas Antanas 519
Žalnieriūnas 300, 314
Žebrauskas Andrius 433
Žeiba S. 29
Žėkaitė Žydrūnė 807
Žėkas Jonas 156
Žėkas Tamošius 156
Žemaitė 187, 201, 552, 590, 591, 622,
648, 704, 800, 804, 826, 1421
Žemaitienė (Paršonytė) Stasė 616
Žemaitienė Genė 659
Žemaitienė Genovaitė 807, 1515
Žemaitis Alvydas 774
Žemaitis Juozas 398, 949
Žemaitis Zigmas 1440
Žemaitytė 597
Žemaitytė (Kaupienė) Natalija 782
Žemaitytė Laima 844
Žemaitytė Z. 1269
Žemaitytė-Narkevičienė O. 1459
Žiaugra Petras 1053
Žigaitė Kristina 295
Žigė 891
Žigė Antanas 1101
Žigienė Aldona 295
Žigiai 891
Žigytės 891
Žigytė Valė 351
Žigytė Verutė 1101
Žilėnienė Elžbieta 564, 594
Žilevičius J. 690
Žilinskaitė 621
Žilinskaitė Julija 998
Žilinskaitė K. 517
Žilinskaitė Rasa 635, 843, 845
Žilinskaitė Rita 843, 845
Žilinskaitė Vilija 704
Žilinskas 620
Žilinskas 891, 898
Žilinskas Antanas 255, 664
Žilinskas Matas 278, 281
Žilinskas Pranas 785, 786
Žilinskas Vytautas 617
Žilionis Vincas 601
Žilys 902, 1398
Žilys Antanas 293
Žilys Arūnas 733
Žilys Gintautas 655
Žilys Jonas 1397, 1398
Žilys Jurgis 1397
Žilys Kazys 300
Žilys Motiejus 300
Žilys Pranas 1398
Žilytė Aldona 732
Žilytė Elena 656
Žilytė Ona 1358
Žilytė Oresta 740
Žilytė Pranė 293
Žindulienė (Brenciūtė) Irena 711
Žinka 861
Žinka Aleksas 275
Žinka Jonas 582, 583
Žinka Pranas 564–567, 587, 594
Žiogas Juozas 97, 517
Žirgulevičiūtė Eulalija 671, 676
Žiugžda Juozas 596, 600, 1062, 1063,
1454
Žiuka Pranas 1357

Žiukelienė (Petrulytė) Palmira 868
Žiukys Bronius 527
Žiukys Vytautas 635
Žiukys Žydrūnas 837
Žiurkelis Albinas 276
Žiurpelis Antanas 550
Žiurpelis Jonas 550
Žygimantas Augustas 1027
Žygimantas III Augustas 109
Žyla 1369
Žyla A. 976
Žyla Albinas 288
Žyla Algis 1045, 1063
Žyla Antanas 1038, 1054, 1063
Žyla Arvydas 1039
Žyla Bronius 946, 964, 999
Žyla J. 987, 1030
Žyla Jonas 960, 961, 1040, 1042, 1045
Žyla Juozapas 981
Žyla Juozas 478, 998, 999
Žyla Jurgis 1034, 1038, 1045
Žyla Marius 481, 644
Žyla Motiejus 1028
Žyla Napalys 946, 981
Žyla Petras 1042
Žyla Rimantas 1039
Žyla Valdas 832
Žyla Vincas 958, 959
Žylaičia Domicelė 1371
Žylaitė Agnė 482
Žylaitė Aldona 1045
Žylaitė Anelija 999
Žylaitė Aurelija 999, 1002
Žylaitė Elena 998, 999
Žylaitė Emilė 999
Žylaitė Jadzė 1045
Žylaitė Janina 1040
Žylaitė Marijona 1038, 1045
Žylaitė Stanislava 999
Žylaitė Valė 999
Žylienė Domicelija 1038
Žylienė Elžbieta 1045
Žylienė Janina 478
Žylienė Ona 1045
Žylienė Petrė 1040
Žylienė Pranė 1042
Žylienė Uršulė 981
Žylienė Veronika 999
Žylienė Vladislava 1042
Žliubaitė Rima 295
Žliubaitė Valerija 1167
Žliubas 861
Žliubas Albinas 587
Žliubas J. 687
Žliubas Kazimieras 7, 14, 344, 587,
1163, 1166–1168, 1174, 1515
Žliubienė (Pranckūnaitė) Pranciška
568, 587, 1166, 1174
Žliubienė Emilija 1167
Žliubienė Pranciška 249, 586, 1167
Žukaitė Linoreta 1377
Žukas Antanas 294
Žukas Z. 837
Žukauskaitė (Didžgalvienė) Rasa 807
Žukauskaitė Laima 807
Žukauskaitė Stefa 660
Žukauskas Alvidas 826
Žukauskas Juozas 1439, 1463
Žukauskas-Vienuolis Antanas 1432
Žukauskas-Žaibas Balys 306
Žukauskienė (Kišūnaitė) Gražina 806

Žukauskienė Genovaitė 5, 12, 204,
658, 1515
Žukauskienė Gražina 652, 657–660,
662, 806, 807, 810, 811, 818, 826
Žukiai 1061
Žukienė Emilė 1044
Žukienė Emilija 1067
Žukienė Julija 1066
Žukienė Ona 1044
Žukienė Regina 6, 9, 13, 16, 436,
1103, 1105, 1515
Žukis Bronius 1066
Žukis Jonas 383, 1066, 1067, 1511
Žukys B. 1030
Žukys Bronius 1044–1046, 1066
Žukys Mykolas 1028
Žukys Vytautas 1040
Žukytė Julija 291, 1044, 1045
Žukytė Marija 1064
Žukytė Marijona 1045, 1066
Žukytė Rosita 383, 1067
Žukliai, G. 1451
Žukliai, L. 1451
Žuklys 920
Žuklys A. 1269
Žuklys Gediminas 1444
Žuklys Leonas 1444
Žuklys Vladas 947
Žumbakienė Gražina 9, 16, 1164,
1175, 1515
Žumbakienė Rūta 624
Žumbakys Zenonas 9, 16, 1149,
1515
Žutautas (Żutowt) Motiejus 499
Žvagutis Vl. 189
Žvinklys J. 457
Žvinklys S. 1282
Žvirblaitė-Vizbarienė Ona 307
Žvirbliai 905
Žvirblienė Bronė 807
Žvirblienė Eleonora 816
Žvirblienė Rakalija 351
Žvirblienė Veronika 906
Žvirblis 214, 951, 1353
Žvirblis Algis 1511
Žvirblis Juozas 284, 806, 807
Žvirblis Liudvikas 906, 908
Žvirblis Stasys 806
Žvirblytė Barbora 906
Žvirblytė Dangira 656
Žvirblytė Elvyra 790

Архипова А. С. 1408
Асеев А. 29
Барташэвiч Г. А. 1412
Вайтонис В. П. 30
Ванагас А. 1361, 1362
Гроздова И. Н. 1291
Леонтович 114
Малина Я. 91
Малинова Р. 91
Мугуревич Э. 107
Новиков Ю. 1412
Подольская Н. В. 1361
Пятрулис Л. 23
Салманович М. Я. 1291
Соколова В. К. 1291
Сталтмане В. Э. 1360
Шлыгина Н. В. 1291
Ялатаў В. I. 1412
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amajai – 31-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūks-

tantmečiui (2009), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
(2018), Kamajų pirmojo paminėjimo 1541 metais 475 metų
jubiliejui (2016), kitoms Lietuvai svarbioms istorijos sukaktims.
138-iuose monografijos straipsniuose, straipsneliuose, atsiminimuose 106 įvairių profesijų autoriai (tarp jų 18 mokslo
daktarų) aprašo Kamajų apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir dabartinę būklę, augmeniją, pirmuosius žmonių gyvenimo pėdsakus poledynmečiu, sėlių genties kultūrą, dvarų
ir kaimų istorijas, Kamajų žydų bendruomenę, Kamajų Respubliką 1905 metais, sovietų okupantų represijas ir atkaklų
kamajiškių priešinimąsi okupacijai, kolūkius, Sąjūdį, šių dienų
ūkininkus ir verslininkus. Monografijoje apibūdinama Kamajų, Salų ir Duokiškio miestelių bei dvarų architektūra, rašoma
apie Kamajų mokyklas, bibliotekas, kultūros centrus, kaimo
bendruomenes, šio krašto kunigus, įžymesnius kamajiškius.
Nemažai dėmesio skiriama etnografijai, tautosakai, vietovardžiams.
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Vaičionių kaimas
Jonas Kirlys

Rytų Aukštaitijos lygumose, važiuojant įprastu senuoju vieškeliu (dabar tai
asfaltuotas plentas) Ka÷nas–Ukmergº–Anykščia¤–Rõkiškis, 2–3 km prieš Kåmajus kairėje pusėje privažiuojame Vaičioniÿ kaimo laukus, kurie pakele nusitęsia
maždaug 1 km. Pasibaigus šio kaimo laukams, iš didžiojo plento į kairę išsuka
antros rūšies vieškeliukas į Adomýnę, o juo pavažiavę 2 km, randame nedidelėje
nuokalnėje į padangę iškilusią medžiais apaugusią vietovę. Tai Vaičionių kaimas.
Jo kuplūs, seni medžiai: uosiai, liepos, klevai, kaštonai, ąžuolai, žilvičiai, topoliai
ir sudarė kaimo vaizdą, kuris buvo matyti iš toli. Medžių šakos apačioje buvo
jauki pastogė, o suręstuose lizdeliuose gyveno šimtai paukštelių, kurie pavasarį
kėlė linksmą šurmulį, džiugino kaimą.
Kazio Kirlio (Adomuko) didžiojoje liepoje prie kelio gandralizdyje klegeno
pora gandrų su gandriukais, o jų lizdo apačioje ūžte ūžė, čežėjo maži paukšteliai. Šios sodybos kaimo centre ant pakilumos kieme prie vieškelio buvo iš seno
garsus gero, šalto geriamojo vandens gilus šulinys su mediniu rentiniu ir medžio
svirtim. Prie jo, ypač turgaus dienomis trečiadieniais Kamajuose, sustodavo keliu
važiuojantys arkliniai vežimai su žmonėmis ir visi ištroškę gaivinosi tyru vandeniu. Žmonės ne tik patys gėrė, bet girdė ir savo arklius.
Manytina, kad Vaičionių kaimas susiformavo valakų reformos metu (XVI a.),
o atsirasti galėjo ir anksčiau.
Vaičionių kaimas yra už 4 kilometrių į pietų vakarus nuo Kamajų, išsidėstęs
prie žvyruoto antros rūšies vieškelio. Kaimas – gatvinis. Trobos buvo iš abiejų
kelio pusių, galais į kelio pusę.
Skersai per kaimą ėjo lauko kelelis, kuriuo gyventojai vežė javus, varė gyvulius, ėjo į laukus. Per kaimą tekėjo upelis, kurio grioviai ir aukšti krantai liudijo,
kad tai būta didelės upės. Jis anksti pavasarį atsibusdavo, plačiai ištvindavo,
sukriokdavo taip, kad griovė pakeliui viską: nešė iš laukų ledų lytis, išlauždavo
Smalsčio lieptą. Sūkuriai buvo tokie galingi, kad atskirdavo, padalydavo kaimą
į dvi dalis. Tačiau neilgai, kai diduma sniego, ledai ištirpdavo, ir jis aprimdavo.
Svarbiausia, jis į žemiau buvusią didžiąją kaimo lanką prinešdavo tiek dumblo,
kad genami galvijai neišklampodavo! O lanka taip suželdavo, sužaliuodavo, kad
buvo kaimui didelis turtas.
Vasarą šis upelis beveik išdžiūdavo, vietomis vos siaura juostele vandens
žibėjo. Jį dar palaikė Smalsčio krūmely esantys šaltinėliai, kurie gyvi kliuksėjo ir
žiemą, ir vasarą.
Ant didžiosios upelio pašlaitės aukštoj pakilumoj po dideliais beržais ir
topoliais buvo senosios kaimo kapinaitės. Medinė jų tvora jau nugriuvusi.
Apsamanoję, aplūžę, nukritę ant žemės mediniai kryžiai kryželiai. Ant kai
kurių dar buvo žymu metai: 1778; 1851; 1875. Jose buvo palaidoti kaimo seneliai ir proseneliai. Tėvelio tėvelis pasakojęs, kad čia buvęs palaidotas jo
tėvas Vincentas. Čia jau niekas nesilaidojo, nebent kada kas kokį nekrikštą
vaiką užkasė. Tiesa, kada kaime būdavo kryžių apvaikščiojimo dienos, čia būre92
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lis tikinčiųjų užeidavo pasimelsti. Kapinaičių pakraščiuose buvo kaimo žmonių
bulviaduobės.
Viduryje kaimo kryžkelėje stovėjo du akmeniniai kryžiai su metalinėmis
kryžmomis.

Trobos
Kiekviena kaimo sodyba (kiemas) buvo aptverta medinių statinių tvora.
Tvoroje buvo iš kiemo į kelią išvažiuoti vartai ir pėstiems išeiti varteliai.
Iš viso Vaičionių kaime buvo 24 sodybos (kiemai). Kaimo gyventojai visi
buvo ūkininkai (žemdirbiai), išskyrus du, kurie žemės neturėjo. O tie 22 ūkininkai
buvo taip pasiskirstę: 2 valakininkai1, 3 nepilni valakininkai, 1 pusvalakininkas,
14 – ketvirtininkai ir 2 – po 3 ha. Iš viso Vaičionysê 1923 m. gyventojų surašymo
duomenimis gyveno 113 gyventojų.
Valakininkai buvo Smalstys ir Dulkė. Nepilni valakininkai – Pročkys, Antanas Kirlys (Makša), Juzė Kirlienė. Pusvalakininkas – Kazys Kirlys (Adomuko).
Ketvirtininkai: Juozas Kirlys, Antanas Kirlys (abu Adomuko), Dominykas Kirlys,
Juozas Repeika, Leonas Repeika, Pranas Repeika, Petras Kirlys (Kostulis), Ona
Kaukėnienė, Damulis Repeika, broliai Antanas ir Jonas Kirliai (Skrebės), Kazys
Kirlys (Komisorius), Povilas Kirlys (Ignočiuko), Silvestras Smalstys. Mažažemiai:
Kazys Šinkus ir Juozas Gudelis. Bežemiai: Dominykas Dovainis ir Matiukienė.
Valakininkai samdydavo berną, mergą ir piemenį. Visi kiti žemę apdirbdavo
patys savo rankomis.
Sodyba (kiemas) buvo „U“ raidės formos. Jį sudarė šie pastatai: gyvenamoji troba (gryčia), svirnas (klėtis), tvartas (gurbas), kluonas (klojimas), pirtis (ne
kiekvienoje sodyboje). Pas daugelį prie tvarto buvo lentinis priestatas (daržinė), o
pas kitus ši daržinė buvo pastatyta kaip atskiras pastatas.
Tvartų sienos buvo apvalių medinių rąstų. Svirnų (klėčių) sienojai irgi buvo
iš medžio, tik plonesni, dailūs; iš kiemo pusės – prieklėčiai. Klojimai buvo suręsti
iš medžio karkasų ir apkalti lentomis. Jie stovėjo toliau, už kitų trobų, į sodybos
galą. Pirtys irgi buvo medinės, iš rąstų, rečiau – molinės. Jos buvo toli, sodybos
pakrašty, kad gaisro atveju neuždegtų kitų trobų.
Trobos buvo iš medžio rąstų, kampuose suręstos taip, kad turėjo išsikišusias
kertes. Visos dengtos šiaudais. Sienos dažnai apkerpėjusios, apsamanojusios. Statant
gyvenamąsias trobas, sienose tarp sienojų klotos samanos, o kai kur – net pakulos.
Verandų ir svirnų durys dailiai raižytų, raštuotų lentelių.
Prie kiekvienos trobos buvo gėlių darželis, pilnas bijūnų, lelijų, rūtų, rezetų,
mėtų, jurginų, dobiliukų, jazminų, alyvų...
Greta augo sodas, pilnas vaismedžių: obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų, serbentų, agrastų krūmų. Patvoriais augo ir medžiai: klevai, uosiai, liepos, žilvičiai,
kaštonai ir smulkūs dekoratyviniai krūmeliai.
Už trobų – daržai, apsėti, apsodinti daržovėmis, pupelėmis, pupomis, kanapėmis. Greta kluonas – žalioji, graži pieva.
Gyvenamosios trobos buvo
dviem galais: gryčia ir seklyčia, per 1 Valakas – žemės sklypas apie 21 ha.
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vidurį priemenė (namelis) ir kamara, o priekyje dar veranda (gonkos). Lauke prie
įėjimo į verandą buvo paklotas parinktas gražus, plokščias akmuo.
Langai buvo nedideli, 6 padalų (šibų). Aplink su gražiomis medinėmis
apdailomis. Ypač meniškomis pjaustinėtomis apdailomis buvo apipavidalintos
verandos, trobų skliautų galai su vėjarodėmis, paukšteliais, žirgeliais.
Iš kiemo eidamas per verandos (gonkų) duris, patekdavai į priemenę (namelį), iš kurio trejos durys: vienos vedė į gryčią, kitos – į seklyčią, trečios (vidurinės) – į kamarą.
Gryčioje nuolat gyveno visa šeima. Gryčia buvo didžiulė, plūkto molio
asla. Kampe stovėjo didelė, plūkta iš molio duonkepė krosnis (pečius), kurioje
šeimininkė kasdien virė valgius, kepė blynus, duoną, o ant krosnies žiemą (mat
gryčios buvo šaltos) visi šeimos nariai: vaikai, seneliai, mamos, kartais ir tėvai
šildėsi. Ypač seneliai ant krosnies kone visą laiką tūnojo ir pasakas vaikams sekė.
Priešais krosnį stovėjo didžiulė medinė, sukalta iš obliuotų lentų, spinta viduje
su lentynomis, viršuje su gražia apdaila. Spintoje šeimininkė laikė indus: puodus,
puodynes, lėkštes, dubenius, samčius. Šalia jos ant suolelio stovėjo kibirai atnešto
iš gero šulinio vandens, kurį vartojo valgiui gaminti.
Kitame gryčios kampe ant 4 kojų stovėjo didžiulis šeimos stalas, tvirtas,
storomis kojomis, o aplink jį pasieniais senoviški platūs, masyvūs suolai, ant kurių visa šeimyna susėsdavo valgyti, o mažieji mėgdavo jais aplink stalą bėgioti.
Pribėgę prie lango, nosį prikišę prie stiklo vaikai žiūrėdavo į kiemą. Ant šio
stalo šeimininkė atnešusi padėdavo viralą – kopūstus, burokus, blynus, kruopienę,
bulvienę, mėsą ir kt. Prieš valgydami būtinai visi – tėvai, seneliai ir vaikai – persižegnodavo. Jei ką nors šviežią valgydavo, tai šeimininkas ar šeimininkė staiga
visiems šaukštu į kaktą kaukštelėdavo.
Kitame gryčios kampe stovėjo šeimininkės audimo staklės, kitąkart dvejos:
milui ir trinyčiui arba raštams austi, verpimo rateliai.
Pasienyje buvo plačios, medinės lovos su šiaudų įklote ir plunksniniais
patalais (duknomis). Čia pat kabojo ant sijos (balkio) parištas lopšys su linge.
Vakarais gryčioj užsidegdavo žibalinę lempą, o prie krosnies žibintuvėlį
(gaziuką). Į tvartą, į klojimą eidami nešdavosi žibalinį žibintą (liktarnę).
Kitame trobos gale buvo seklyčia. Tai svečiams priimti svetainė. Dažniausiai
ji buvo iš dviejų kambarėlių: priimamojo ir miegamojo. Žiemą šalta, o stačiamalkiu
pečiuku pakūrenama tik tada, kai laukiama svečių. Medinėmis grindimis, švari,
išdekoruota, išpuošta šeimininkių austais raštuotais užtiesalais (divonais), patiesalais.
Čia stovėjo komodos, kuparai su šeimininkių audiniais: rankšluosčiais, divonais,
drobių rietimais. Prie šventinio stalo būtinai stovėjo kušetė (kanapâ) atsisėsti.
Kamputyje laikomas ir anglimis kūrenamas metalinis virdulys (simovoras)
svečiams arbatai virti.
Iš priemenės ir iš gryčios durys vedė į kamarą. Tai buvo visų namų šeimininkių stambių rakandų, statinių, kubilų, kubiliukų, piestų sandėlis. Čia laikomas
didelis kubilas žiemai raugintų kopūstų. Aruode supiltos bulvės, burokai, morkos.
Čia stovėjo ir rankinės girnos, kuriomis malė ne itin dideliais kiekiais miltams
reikalingus išdžiovintus grūdus: žirnius, pupas, miežius rupioms kruopoms ir kt.
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Šeimos
Tame pačiame ūkyje gyveno šeimos, karta po kartos. Tėvai ūkį palikdavo
savo vaikams, vaikai – vėl savo vaikams. Toks paveldėjimo kelias buvo nenutrūkstamas. Jei šeimoje būdavo du, trys ar keli sūnūs ir jie užaugę panorėdavo
kurti savo šeimas, tai tėvas tą savo ūkį (žemę) padalydavo į tiek dalių, kiek
buvo sūnų. Žinoma, stengdavosi, jei sūnų daug, bent vieną išleisti į užkurius,
kad nebūtų labai susmulkintas tėvų ūkis.
Kaime šeimos buvo labai konservatyvios, pastovios. Kiekvienas vyras su
ta pačia žmona pragyvendavo visą amžių: nuo vestuvių bažnyčioje iki mirties –
laidotuvių pagal katalikiškas apeigas Kamajų bažnyčioje ir parapijos kapinėse.
Taip pragyveno visą amžių mano tėvai, tėvų tėvai, seneliai, taip gyvenu ir aš
su žmona Veronika – sakydavo mano tėvas Kazys Kirlys, Adomo sūnus. „Mano
priesaika“ – taip tėvas vadindavo savo žmoną, mūsų motiną. Taip giliai buvo
įsirėžę papročiai visoj giminėj, visame kaime. Amžių amžiais tai buvo šventos
šeimų tradicijos, šventi papročiai. Nežinau kaime nė vieno žmogaus, kuris būtų
jų nesilaikęs.
O gyvenimas – ne toks jau paprastas. Būta ir nesklandumų, nepriteklių,
nesutarimų, ypač tose šeimose, kur vyras mėgdavo išgerti, kortomis lošti. Tada
šeimose kildavo barniai, o kartais ir muštynės. Pranas savo žmoną Karoliną taip
apdaužė, kad toji nesikėlė iš patalo dvi savaites. Nebuvo įpročio, kad žmona kur
nors bėgtų skųstis ar vyras žmonos atsiprašytų. Kartais atrodė, kad šeima jau
iširs. Bet ne! Pamažu vėl susitaikydavo. Dažniausiai vyrai buvo kalti. Jie būdavo
šiurkštūs, apsileidę, skriausdavo žmonas, o jos viską nukęsdavo. Mat buvo įprasta,
kad vyras – šeimos galva (gaspadorius), todėl jam viskas galima.
Kaip pasirinkdavo žmoną? Mano tėvas su būsima žmona Verute susipažino
vakaruškose. Susidraugavo, ėmė lankytis jos tėvų namuose Rimšionysê. Matė,
kad ji dora, religinga, gieda Salų bažnyčios chore, graži, darbšti, gera šokėja.
Neapsiriko. Ji tapo pavyzdinga žmona ir motina.
Kitos Vaičionių kaimo šeimos buvo piršlių supirštos. Gyveno vyro namuose dažniausiai neblogai. Trys Repeikos ir Pročkys, piršlių nuvesti į Adomýnės
parapijos Oboniÿ kaimą, parsivedė iš ten žmonas su vidutine pasoga – arklys
į lineiką pakinkytas, karvė ir 1 000 litų. Dvi iš jų dėl vyrų girtuoklystės vargo,
kentėjo, bet gyveno kartu. Išlaikė tradiciją: gerai, blogai – gyvenk amžinai. Tai
buvo nerašytas įstatymas.
Trijų šeimų vyrai buvo mirę maždaug 40-ies metų. Vienos likusios našlės
gyveno padoriai, augino vaikus. Našlė Repeikienė (Damulienė) pasikvietė brolį
Juzą į savo namus, kad padėtų darbus nudirbti. Jis padėjo jai užauginti sūnų
Vincą. Tik viena Dulkienė, mirus vyrui, į namus parsivedė užkurį Danį. Darniai
sugyveno. Su juo vaikų nesusilaukė. Danys gražiai augino mirusio Dulkės vaikus,
stropiai it juodas jautis dirbo žemės valaką.
Dviejų šeimų žmonos buvo mirusios ne senatvėj. Vyrai našliai neieškojo
kitų moterų, augino vaikus, nesituokė.
Kaukėno šeimoje gyveno Onos Kaukėnienės viengungis brolis Juza – geras
stalius, dailidė. Kaimo pakrašty gyveno mažažemiai Gudeliai – broliai Jonas ir
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Juza ir seserys Teresė ir Juzė, visi senyvi viengungiai. Jie eidavo pas kitus padėti
nudirbti ūkio darbus.
Panašiai šeimos gyveno ir kituose aplinkiniuose kaimuose: Krýliuose,
Verksnionysê, Žliubuosê, Kãlviuose, Gave¤kiuose, Nemeni¿nuose, Juodonysê ir kitur.
Tėvai vaikus auklėjo dorais žmonėmis. Nuo seno buvo įprasta tėvų klausyti.
Buvo sakoma: „Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą.“ Ką tėvai pasakė – šventa!
Neklausančius vaikus tėvai bausdavo: tėvas lupdavo diržu, motina – žabu. Vaikai
tėvų bijojo, bausmės grėsmė juos atbaidydavo nuo blogų darbų. Iš pat mažens
tėvai vaikus pratino prie darbo: bulvių skusti, gryčią šluoti, šaukštų plauti, siūlus
į kamuolėlį vyti, vištų kiaušinius surinkti, žabų ugniai kurti atnešti, paūgėjus –
grėbti, daržus ravėti, vandens atnešti, bandą ganyti.
Tėvai prižiūrėdavo, kad pamokos būtų paruoštos, vaikai tinkamai aprengti,
nusiprausę. Žinoma, leisdavo ir su draugais pažaisti: ritinį (ripę) risti, kiaulę dvaran
varyti, kiverį mušti, žiemą rogutėmis nuo kalno važinėtis, pačiūžomis ant balos
ledo čiužinėti ir kt. Paaugę berniukai ypač mėgo prie arklių būti: joti į ganyklą,
iš ganyklos, vėliau dirvą arti, akėti.
Visur sekėme tėvais. Perpratę tėvų darbus, imdavom dirbti kartu su jais
arba vieni: dalgį plakėm, lauką arėm, pjovėm, arkliu važiuodavom. Tėvas visada
parodydavo, kaip reikia darbą dirbti: kuolą tašyti, virvę nuvyti. Paskui dirbdavom
patys. Kai už gerą darbą pagirdavo, vaikai būdavo labai patenkinti. Kai šeimoje
vaikai iš tėvų perima darbų ir elgesio įpročius, vėliau savaime jie gyvena taip,
kaip gyveno ir elgėsi jų tėvai.

Žemė
Vaičionių kaimo laukų žemė buvo aplink kaimą iki Svėdasÿ–Rokiškio
vieškelio (1,5–2 km), iki Laukagaliÿ kaimo laukų (1,6 km), iki Krýlių k. upelio
(1–2 km) ir iki Kamajų dvaro laukų (2 km). Žemė buvo juodžemis su priemoliu,
tik prie Laukagalių palaukės buvo smėlynų, o Pagavėnėje – žema dirva, nemažai
balų, krūmų. Žemė buvo dirbama pagal trilaukę sėjomainą: pūdymas, žiemkenčiai
(rugiai, kviečiai) ir vasarojus, bulvės. Kasmet tas trilaukis kaitaliojosi. Dirbamoji
žemė buvo padalyta rėžiais (šniūrais), jų plotis pagal valakinę sistemą: valakiniai –
plačiausi, o ketvirtiniai – siauriausi. Ganykla buvo bendra, joje visų samdomas
skerdžius su piemenimis iš eilės nuo kiekvieno kiemo ganė viso kaimo bandą.
Vaičionių kaimo laukai buvo tokiais vardais: Panamė, prie Kryželio, Ilgynėliai,
Pušynėliai, Pagavenė, Padvarė, prie Svėdasų vieškelio, Milžinų kalnas, Pakalnės.
Miškai: Eglynė (Krylių), Peilinės, Trakeliai, Skynimas, Eglynėlis. Pievos: Didžioji lanka, Paupelys, Patrakė, Pagavėnė, Pakalnės. Kelmuotos pievos-balos: Ilgoji,
Juodalksnynė, Veparai, Aukštyjų, Pagavėnės. Padavimų vietos: Kryželis, Milžinų
kalnas, Veparai, Didysis akmuo, Palaukagalė, Peilinės, Šermukšnis, Laukinė obelis.
Rėžiuose dirbama buvo vienu metu. Kai vienas arė savo rėžį, kartu arė
savo ir antras, trečias ir t. t. Arė, judėjo, krutėjo visi. Arė plūgais. Juos traukė
pakinkytas arklys. Akėjo taip pat kartu. Mėšlą vežė, sėjo irgi vienu metu. Per
darbymetį buvo pilni laukai dirbančių su prakaitu žmonių. Kaimiečiai kėlėsi
anksti, saulei tekant arba dar nepatekėjus, ir darbą baigė saulei leidžiantis arba
temstant. Ypač sparčiai dirbo per didžiuosius darbymečius, javapjūtę. Akėjo me96
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dinėmis akėčiomis. Pjovė dalgiu, tik 1935–1938 metais kai kurie pradėjo įsigyti
pjaunamųjų, kertamųjų mašinų. Dirvą purendavo metalinėmis spyruoklinėmis
akėčiomis (drapakais). Pakinkydavo du arklius. Dirvas įdirbdavo kruopščiai, dirvožemis tapdavo purus, smulkiais grumsteliais. Pūdymą, bulvėms sodinti dirvą
ir daržų žemę tręšdavo tik gyvulių mėšlu. Superfosfato (zuperio) maišelį nupirkę,
tik truputį pūdyme paberdavo.
Kai daug prilydavo ir vanduo apsemdavo dirvas, ūkininkai, paėmę kastuvą,
eidavo į laukus ir kasdavo griovelius vandeniui nuleisti į upelį, į balas.
Piktžoles ravėdavo, o kad jos neaugtų, stengėsi kuo kruopščiau prieš sėjant
javus, sodinant bulves ar daržoves išdirbti, išpurenti dirvas.
Daug sėdavo rugių, kviečių, vasarojaus: miežių, avižų, žirnių, sodindavo
bulvių. Nemažai augindavo dobilų, šiek tiek vikių, linų.
Gražu buvo žiūrėti, kai sužėlę javai liūliavo, vilnijo, bangavo. Šeimininkas
su šeimininke sekmadienį, grįžę iš bažnyčios, popiete mėgdavo kartu su vaikais
išeiti į laukus, į parugę ar prie kitų javų ir apvaikščioti, aplankyti, iš visų pusių
apžiūrėti, prisiskinti rugiagėlių, ramunių ir papuošti namus.
Žemdirbys taip buvo prisirišęs prie žemės, kad sakydavo: „Aš girdžiu, kai
žemė alsuoja, ir suprantu kiekvieną jos skundą, ko jai reikia.“ Todėl jis jos į nieką
neiškeisdavo, o stengdavosi savo ūkį padidinti. Ne vienas kaimietis, nuvažiavęs
į Ameriką ir užsidirbęs pinigų, grįžęs į Lietuvą pirkdavo žemės. Žemdirbys dar
sakydavo: „Žemė – tai tikrasis, pastoviausias turtas, kurio nei vagys nepavagia, nei
gaisrai nesudegina. Per visokias nelaimes, karus, valdžių permainas ji išlieka.“ Todėl
tėvai mirdami testamentu vaikams žemę užrašydavo.
1922 m. Lietuvoje įgyvendinant žemės reformą ir nusavinus dvarų žemes
buvo nurėžta ir nuo Kamajų dvaro žemės. Ten iš karių savanorių susikūrė
Kari¿nų kaimas. Vaičionių kaimo vyrai važinėjo po teismus į Zarasus, Panevėžį,
Rokiškį, bylinėjosi, kol pagaliau gavo žemės – buvo pridėtas Eglynėlio miškas ir
prie jo esantys žemės plotai (15–20 ha). Ši žemė buvo išdalyta kaimo bežemiams
ir mažažemiams.

Adomo Kirlio sodyba
Pačiame kaimo viduryje ant pakilumos buvo išsidėsčiusi Adomo Kirlio
sodyba. Anksčiau ji buvo valakinė, bet seneliui Adomui dar mažam esant mirė
jo tėvas Vincentas. Žmona užsiėmė užkurį Gudą, o tam mirus jo palikuonys
iš šio ūkio prisiteisė vieną žemės rėžį Pušinėly (tris ha). Taip Adomui liko ne
visas valakas. Jis turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozą, Balį ir Kazį (mano tėvelį) ir
vieną dukrą Pauliną. Subrendę sūnūs panorėjo vesti žmonas ir kurti savo šeimų
gyvenimus. Tėvas Adomas vyresniesiems dviem – Antanui ir Juozui – padalijo
po ketvirtį (po 7 ha), o jauniausiam Kaziui paliko seną tėviškės sodybą ir likusią
žemę (12 ha). Mat tretysis sūnus Balys nepanorėjo žemės dirbti – jis važinėjo po
miestus: Rygą, Petrapilį, ieškojo lengvesnio amato ir su Kaziu susitarė, kad savo
žemės dalį perleis Kaziui, o šis pamažu turės išmokėti pinigais ir natūra. Dukra
Paulina ištekėjo į Juodoniÿ kaimą už Bražiūno ir išėjo ten gyventi. Abu vyresnieji sūnūs – Antanas ir Juza – pasistatė sau atskiras trobas, sukūrė šeimas ir
gyveno.
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Senuosiuose dideliuose namuose tėviškėje liko gyventi vienas Kazys su
žmona ir 3 vaikais: tai Jonas (aš), Vytautas ir Stasė. Senelis padėjo Kaziams juos
auginti. Daug Kaziai vargo mokėdami Kazio broliui dalį, kol pagaliau jis išėjo
į užkurius prie Rokiškio – vedė turtingą našlę, jos taupus tėvas buvo sukūręs
pasiturintį ūkį.
Pagaliau Kazys ir Veronika atsistojo ant kojų. Savarankiškai ėmė gyventi.
Jų šeima buvo pavyzdinga, dora, religinga. Vaikus leido į Kamajų mokyklą. Jie
mokėsi gerai, buvo Jaunųjų ūkininkų ratelio (JŪR) nariai, kaime rengė vakarėlius,
pastatė savo namuose vaidinimus Naujas „Žvaigždutės“ skaitytojas, Mūsų Vilnius
ir kt. Vaikai turėjo gerus balsus. Gražu buvo klausyti, kai visi trys užtraukdavo
sutartinę Šėriau žirgelį, Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus ir kt., deklamuodavo V. Kudirkos, Maironio eilėraščius.
Kiemas tapo mielas, smagus, malonus užeiti visiems kaimo žmonėms.
Pamėgo šį kiemą visi, ypač vaikai. Jie čia rinkdavosi būriais ir prasimanydavo
tautinių, lietuviškų žaidimų, ratelių, dainelių. Iš šio kiemo sklido šviesa ir gėris.
Jonas tapo daugelio dalykų iniciatoriumi. Kamajų JŪR jam skyrė auginti
fiūnų (Danijos žalųjų) veislės buliuką. Parodėlėje gavo apdovanojimą. 1934 m.
Kamajų mokykla ir JŪR jį pasiuntė į Kauną, į žemės ūkio parodą ir prezidento
Antano Smetonos 60 metų iškilmes.

Gegužinės pamaldos (mojavos)
Prisiartinus gegužės mėnesiui, kaimo moterys, merginos ir mes, vaikai,
eidavome į Gave¤kių mišką skinti uogienojų, žalumynų ir nešdavome į kaimą.
Geriausioje Smalsčio klėtyje tais bruknienojais, žalumynais, rūtom, purienom, gražiausiais žiedais išpuošdavom pailgą apdengtą balta linine, išbalinta drobe stalą –
altorėlį. Ant jo pastatydavo kryželį, dvi dideles žvakes žvakidėse. Vainikuodavo
ant sienos kabantį didelį Švč. Marijos paveikslą. Altorėlio šonuose pastatydavo
dviejų sparnuotų angelų figūras.
Vakare, kai artojai iš laukų grįždavo ir piemenys bandas pargindavo, mes,
vaikai, su garsiu skambalu apibėgdavome kaimo kelius ir keliukus, skambindami, kviesdami į gegužines pamaldas (mojavą). Iš visų pusių plaukdavo žmonės į
Smalsčio namus, daugiausia prisirinkdavo moterų, mažiau vyrų, jaunimo ir vaikų.
Prigužėdavo pilna klėtis. Teta Emilija Smalstienė uždegdavo žvakes, visi klaupdavo,
persižegnodavo. Iš knygutės Gegužinės maldos kiekvienai mėnesio dienai paskaitydavo tai dienai skirtas maldas, paskui visi giedodavo Marijos litaniją. Teta Emilija
aukštu, gražiu balseliu vesdavo, o visi jai pritardavo. Pagiedoję sukalbėdavome
kelis poterius ir giedodavome giesmę Sveika, Marija, Motina Dievo.
Kai maldos ilgiau užtrukdavo, nuvargusios senyvos moterys imdavo knapsėti,
snausti, galvą bakstelėdamos žemyn, o mes, vaikai, tai pamatę neiškęsdavome
nesuprunkštę. Kitos senutės mums įžnybdavo ausį – tildydavo. Pamaldoms pasibaigus kieme jaunimas juokavo, čiauškėjo, žaidė.
Kryžiaus dienomis vaičioniškiai eidavo prie kryžių į laukus, į kapines,
vaikščiodavo po kaimą prie stovinčių kryžių, meldėsi, giedojo.
Kaimo moterys kalbėjo gyvąjį rožančių. Pasiskirstydavo paslaptimis – kiekvienai viena paslaptis. Sekmadieniais, pasikinkę arklį į lineiką ar ratus, visa šeima,
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apsirengę šventiškai, važiavo į Kamajus, į bažnyčią. Kitos moterys baltomis skarelėmis užsirišusios, basos (batus nešėsi rankose), maldaknygėmis ir žolynais nešinos
keliavo į šv. Mišias takais, per pievas ir keliais, keleliais (keliūtom) – kur tiesiau.

Pasakorius dėdė Urbonas
Jis ryškiai išsiskyrė iš kitų kaimo žmonių. Nešiojo didelius, riestus ūsus.
Vaikščiojo ilga rudine, rudenį sermėga apsirengęs, o per juosmenį stambiu pančiu
apsijuosęs. Vasarą ilgais baltais, lininiais marškiniais apsivilkęs ir virve susijuosęs,
šiaudinę skrybėlę (kepeliūšą) su dideliais kraštais (bryliais) ant galvos užsidėjęs.
Žiemą vilkėjo ilgais avių kailių kailiniais, kartais rankšluosčiu (abrūsu) susijuosęs
ir ant galvos lapinę kepurę užsimaukšlinęs. Jo akys visada buvo didžiai išpūstos
(išverstos). Veidas lyg gąsdinantis. Kalbėjo storai „būm-būm, ta ra-dūm“, praeidamas šunis lodė ir vaikus gąsdino. Ilgais rudens ir žiemos vakarais mėgo po
kaimo trobas vaikščioti ir pasakoti baugias istorijas – įvairius nutikimus. Kaip
jis sakė: „Tikrų tikrus, taip jam atsitikę.“ Neaplenkdavo jis ir Kazių trobos. Čia
užtrukdavo iki vėlumos. Ir pasakodavo, pasakodavo...
Kazio Kirlio (Adomuko) kaimynystėje gyveno Juzienė Kirlienė. Jos namuose
pasikorė senelis (tuo laiku jis buvo dar ne senelis). Seniau tai visam kaimui buvo
didelė negarbė. Kaimo vyrai jo lavoną paėmė ir nuvežę į Kalvių laukus pakasė.
Tą pajutę Kalvių vyrai jį iškasė ir, atvežę į Juzienės kiemą, piktai jai sviedė po
kojomis. Nuo to laiko ji tapo lyg pamišėlė. Ką daryti? Kaimo vyrai, paėmę jį,
nuvežė į kaimo Veparų balą, iškasę duobę, nukirtę jam galvą, įdėję tarp kojų ir
ten pakasę.
Po kurio laiko ten pradėję vaidentis, o dėdė Urbonas apie tai pasakoja, jog
vieną vasaros naktį Vaičionių kaimo vyrai nujoję į Veparų balą (ten buvo ir pievų)
naktigonės. Iš vakaro buvę tylu, ramu. Arkliai, pasisklaidę po pievas, peša žolę.
Vyrai užsikūrę laužą. Susėdę aplink jį, šnekučiavęsi, kalbėję iki vėlumos. Tada
nutarę atsigulti. Atsigulę ant pakilumos, kailiniais užsikloję. Vidurnaktį sumigę.
Staiga bemiegančius išbudinęs klaikus švilpesys. Jis buvęs toks čaižus, gąsdinantis. Arkliai suprunkštė ir trypdami išlakstę į visas puses. O vienas vyras, kai kiti
miegojo, neužmigęs ir viską stebėjęs. Jis pasakojęs, kaip nuo miegančių vyrų,
kurie buvo apsikloję kailiniais, tuos kailinius kažkas ėmęs ir nutraukęs. Vyras
vėl juos užsitraukęs. Pabuvus vėl kažkas nutraukęs kailinius. Jis vėl užsitraukęs.
Tada trečią kartą ėmę ir su tokia nežmoniška jėga kailinius nuo jų pakėlę ir į
orą išsviedę kažkur toli. Tada taip garsiai sušvilpę, kad arkliai išlakstę ir jie visi
nubudo išsigandę.
Vieną vakarą Kazio Kirlio (Adomuko) troboj dėdė Juza Urbonas stačias atsistojęs gale stalo ir rankom į jį įsitvėręs, įsitempęs, sujaudintas, kepurę ant galvos
atsmaukęs, pasakojo tokią istoriją. Jis jaunystėje buvęs stiprus ir drąsus. Vieną
šeštadienį buvęs Laukagalių kaime vakaruškoj. Smagiai linksminęsi ir nejučiom
atėjęs vidurnaktis. Jam reikėję eiti vienam į namus. Jis išėjęs tiesiai į Vaičionių
laukus. O naktis tamsi, jokių žvaigždžių. Paėjėjęs atsidūręs maždaug apie Ilginėlius – galinius vaičioniškių žemės rėžius. Nei iš šio, nei iš to jam prieš akis išdygęs
ponaičiukas – toks trumpas, plonas, laibas. Priešais pastojęs kelią ir neleidžiąs eiti.
Nieko nelaukdamas Juza iš visų jėgų stvėręs tą ponaičiuką per pusiaują ir taip
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suspaudęs, kad jį perspaudęs per pusę į dvi dalis, bet tas bemat strikt pašokęs
ir vėl abu gabalai susijungę į vieną. Puolęs į jį kabintis, vėl užstojęs kelią. Juza
Urbonas vėl stvėręs tą vaiduoklį (prajovą) ir dar su didesne jėga suspaudęs, kad
tas net į du atskirus gabalus sutrūkęs. Bet ir vėl staiga šoktelėjęs, ir vėl į vieną
susilydęs. Ir vėl priešaky ant tako bestovįs. Urbonas vėl jį suspaudęs.
Taip be paliovos tas ponaičiukas jį varginęs, kol užgirdęs – kaime gaidys
sugiedojęs. Prajovas prapuolęs – kaip nebūta... Juza Urbonas tiek buvęs išvargintas, nuilsęs, suprakaitavęs, net kakta šlapia, o marškiniai ant kūno prilipę, šlapi,
nors prakaitą gręžte gręžk... Vargais negalais vos bepaeidamas paryčiui pasiekęs
Vaičionių namus. Atsigulęs, bet nė bluosto nebegalėjęs užmigti. Rytą atsikėlęs ir
nuėjęs į tą vietą Ilginėliuos. Radęs ten krūmelių ir tą vietą taip ištryptą, išmindžiotą – vien tik juoda žemė!
Dėdė Juozas Urbonas pasakodamas vis įterpdavo žodžius „znočes“, „kad
tu surūgtum“. Ilgais rudens ir žiemos vakarais jis tiek pripasakodavo nuotykių,
šiurpių istorijų, kad mes, maži vaikai, jų prisiklausę, bijodavom ir kojas žemyn
nuo suolo į pastalę nuleisti.

Amatininkai
Mažažemis Kazys Šinkus pindavo iš vytelių bulvinius krepšius (kašikus),
iš medžio išskaptuodavo, išdroždavo geldas vaikams prausti, eidavo žmonėms
šiaudais stogų dengti. Išdroždavo ir medinių šaukštų, samčių. Su Dominykioko
Alfa rankomis pjovė lentas (tartyčias).
Viso kaimo siuvėja buvo Dominykioko Liudvisė (Liuda). Ji turėjo savo
siuvamąją mašiną. Mokėjo gerai ir nebrangiai siūti. Visi vaičioniškiai nešdavo jai
siūti drabužius. Stambius vyriškus kailinius ar puspalčius siuvo Juza Gudelis.
Geriausias apylinkėj stalius buvo senbernis Pročkio Juza. Jis lėtai, bet labai dailiai
darydavo stalus, spintas, kėdes. Vaikščiojo pas žmones dirbti į užsakovo namus.
Kaimo raštininkas buvo Vincas Repeika. Jis labai gražia rašysena rašydavo
visiems prašymus ir kitokius dokumentus. Dirbo Kamajų valsčiuje raštvedžiu. Jis
pirmasis kaime buvo įsigijęs ausinę radijėlę (1928 m.). Ėjom pas jį pasiklausyti.
Visų kaimo gyvulių gydytojas–veterinaras ir felčeris buvo Smalsčio Jonas.
Lietuvos kariuomenėj tarnaudamas išmokęs šio amato, sėkmingai gydė gyvulius,
kastravo eržilus, kuiliukus.
Vaičionių kalviai buvo du: Petras Smalstys, vėliau išvažiavęs į Ameriką, ir
Dovainis. Pirmasis Vaičionių jaunimui nukaldino metalinį kryžių, kuris, įtvirtintas
į akmenį, stovėjo vidury kaimo prie vieškelio iki sovietinių laikų.
Azartiškis kaimo medžiotojas buvo Alfa Kirlys (Dominykioko), išmaišydavęs
daugelį miškų ir laukų. Ypač jis gaudydavo šeškus. Be to, mėgo kortuoti. Žiemos
vakarais pas juos mėgdavo susieiti būriais kaimo vyrai, pilna gryčia prisirinkdavo.
Pasakodavo, šnekučiuodavo. Buvo įpratę ir kortuoti. Kartais taip vakarodavo iki
vėlumos. Žmonos, nesulaukdamos vyrų pareinant namo, su žarstekliu (kačerga)
bėgdavo, grasindamos ten langus išdaužyti.
Senieji žmonės kalbėjo, kad Vaičionių kaime buvęs ir burtininkas (čerauninkas) P., kurs „apduodavo“, „užkalbėdavo“ gyvulius, kartais ir žmones. Kartą
įžnybęs mergai į pašonę, nuo to jai pasidarę bloga. Nuvažiavusi pas žiniuonį
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į kitą kaimą. Ten tas daręs atkalbėjimą ir davęs žolelių gerti. Po to merginai
pasidarę dar blogiau, tampę traukuliai. Ji išvėmusi rupūžę. Mergina pasveikusi.

Du gaisrai kaime
Tai įvyko apie 1929 m. „Ugnelė šventa. Reikia ją saugoti, užkūrus peržegnoti“, – kartodavo vaikams Kirlienė. Ji ugnį uždegusi visada peržegnodavo, ant jos
padarydavo kryželį. „Vaikai, su ugnim žaisti negalima“, – sakydavo.
Vieną kaitrią vasaros dieną, sekmadienį, Kirliai (Adomuko) matė, kaip jų
kaimyno, kito Kirlio – Antano (Alekso) šeima sujudusi grėbė, vartė, džiovino pievoj
prie sodybos trobų šieną. Kazienė, tai pamačiusi, saviesiems sakė: „Žiūrėk, žiūrėk,
ir Dievo nebijo, per pačias Mišias dirba.“ O dirbo visas jų pulkas: Antanienė, sena
jos motina, visos trys jaunos jų dukterys ir dar du samdiniai – bernas ir merga.
Nepraėjo nė poros valandų, kaip staiga pasirodė juodas debesis. Jis tolydžio didėjo, augo, slinko artyn. Griaudė. Aptemo. Ėmė baisiai žaibuoti. Prapliupo lietus,
lyg dangus būtų prakiuręs. O žaibas skėlė, kryžiavosi raudonom mirties strėlėm.
Trenkė, trankėsi, daužėsi griaustinis. Apsiniaukė kaip naktį.
Kazienė su trimis savo vaikais buvo seklyčioj ir per galinius langus aiškiai
matė to kaimyno trobas. Tik staiga žybt, žybt ilgas kaip laidas ir toks šviesus,
net apakinęs žaibas kirto iš viršaus žemyn ant Alekso trobų. Ryškiai matėsi,
kaip ugninis stulpas atsistojo ant jų tvartų (gurbų) stogo viršaus ir smarkiai rūko
aukštyn. Dar mirksnis, ir lyg kažkas balzgana šviesa apliejo visą šiaudinį stogą
ir plast plačiai visas stogas užsiliepsnojo. Ugniniai liepsnos liežuviai kilo dideli,
grėsmingi, mėlyni, skaisčiai raudoni, laižė visur ir žaibiškai apėmė viską. Ugnies
stulpai plasnojo, veržėsi aukštyn virš sodybos, virš medžių, virš viso kaimo, plėtėsi į šalis, rodėsi – pasieks ir kitus trobesius. Žviegė degančios kiaulės, bliovė
gyvuliai, šaukė, aimanavo žmonės. Gaisras siaubingai traškėjo.
Kazienė persigandusi su savo mažais vaikais prieš besiplieskiančią ugnį
pastačiusi šventą Neperstojančios pagalbos paveikslą, meldėsi balsu: „Įžeidė Viešpatį,
dirbo sekmadienį!“ Vaikai, pagavę motinos žodžius, kartojo tą patį.
Kaimo vyrai sujudo. Griebę kibirus, kablius, skubinai bėgo prie pleškančio
gaisro, kuris visa savo galybe, rodės, praris viską. Pasidarė kaitru, karšta, dėl to
kaito artimi trobesiai. Vėjas nešė ugnies plėnis ant kitų šiaudinių kaimo stogų.
Keletas vyrų, užlipę ant stogų, kibirais liejo vandenį, klojo šlapias marškas.
Kazys, būdamas ant savo trobos stogo, pamatė, kaip ant jo klojimo stogo
užkritusi ugnies plėnis jau rūko. Akimirksniu nuslydęs nuo šio stogo atsirado ant
klojimo stogo ir jau smilkstančią žiežirbą ėmė ir ranka užspaudė.
Prie didžiosios ugnies darbavosi vyrai. Vieni kibirais sėmė iš šulinio vandenį, kiti stovėdami ilgoj eilėj per rankas kibirus leido iki gaisro, o ten pylė į
ugnį. Bet ką galėjo padaryti šimtai kibirų liejamo vandens prieš tokį įsipleškėjusį
ugnies taraną!
Kiti vyrai, pritvirtinę kablius ant ilgų karčių ir jais užkabinę sienojus, traukė, tempė iš ugnies, kad mažintų liepsnas. Dar visaip gelbėjo, kad bent išliktų
troba ir svirnas. Be to, Davainio Uršulė apėjo apie gaisrą su šv. Agotos duona,
tai ugnis kiek pavirto nuo trobų į šoną.
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Vyrai dirbo visomis jėgomis, kiek begalėjo, tačiau iš degančio tvarto nieko
neišnešė. Iš gyvenamosios trobos išnešė visus baldus, drabužius ir visą laiką namą
saugojo liedami vandenį. Iš svirno išsėmė ir išnešė grūdus.
Visas kaimas buvo apimtas panikos, bėgiojo kaip be galvų. Kazienės vaikai
iš baimės verkė, lakstė ir šaukė: „Ot tau sekmadienį dirbt“, „Ot tau...“
Per keletą valandų sodybos vietoj smilko tik nuodėguliai ir stypsojo dyk
vietė, pelenų krūvos. Neišliko ir gyvenamoji troba – neišgelbėjo ir didelės vyrų
pastangos, nes ji buvo per arti gaisro. Tik apdegęs svirnas išliko.
Pusiau leisgyvė ant žemės sode voliojosi namų šeimininkė ir perkreiptais,
išsigandusiais veidais aplink blaškėsi penki jos vaikai. Tik vyro nebuvo namie.
Pasirodo, jis tuo laiku ramiausiai sau su draugais Kamajuose pas Maušą girtuokliavo. Kai kažkas įbėgęs jam pasakė: „Ei, Untan, žiūrėk tavo namas dega!“ Jis
nusispjovė ir netikėjo. Galiausiai grįžęs pamatė, kas įvyko, stvėrės už galvos ir
tarė: „Žuvo visa mano procia [triūsas]! Ką aš dabar darysiu?“ Stovėjo nejudėdamas
iš vietos, kaip stabo ištiktas.
Tepraėjo vienas kitas mėnuo, ir vėl kaimą sukrėtė kitas gaisras. Prasidėjo
irgi pas kaimyną – kitą Juzienę. Tik ką buvo suvežti javai. Juzienės sūnus Juzukas
į kluoną buvo suvežęs visus javus – kimšte prikimšęs klojimą iki pat durų. Tais
metais derlius buvo geras ir javai labai sausi. Rugpjūčio pabaigos diena buvo labai
kaitri. Saulė deginte degino. Po pusdienio varginančių darbų daugelis vaičioniškių
buvo prigulę pogulio. Taigi, ir Juzuko (Juzienės) šeima ilsėjosi. Keliu bėgiodami ir
žaisdami, kaimo vaikai pajuto degėsių kvapą, bet vaikai kaip vaikai – nekreipė
dėmesio ir žaidė toliau. Po keliolikos minučių pro juos ėjęs Dominykiokas, irgi
tą kvapą užuodęs, iškart pamanė, kad Juzienė kepa blynus ar kokią vištą svilina,
bet stabtelėjęs ir pažvelgęs į tą pusę, kur Juzienės klojimas, pamatęs ir dūmelį.
Jis pasuko į Juzienės sodybą link klojimo. Kaip tik tuo laiku iš lauko eita ir Normanto, tas pamatęs iš klojimo nuo vidaus per palėpę besiveržiančius dūmus ėmė
bėgti į Juzienės kiemą šaukdamas: „Dega! Dega! Greičiau visi čia!“ Dominykiokas
irgi prisidėjo. Sujudo ir bėgo visas kaimas. Normantas stvėręs atidarė klojimo
duris, bet staiga atšoko atgal. Tuoj pat iš vidaus pliūptelėjo ugnis, kurios buvo
pilnas vidus. Gavusi erdvės ugnis metėsi laukan ir suliepsnojo. Subėgę žmonės,
stvėrę kas kibirą, kas katilą, kas kubilioką vandens, pylė, gesino ugnį. Bet gaisras
nepaliaujamai plėtėsi. Ugnis apėmė sienas ir stogą. Bemat visa paskendo liepsnose,
ugnis kilo virš medžių, plaikstėsi į šalis. Atrodė, neranda vienos krypties. Oras
buvo tylus, be vėjelio. Pilkas, balsvas, juodas milžiniškas dūmų stulpas šovė į
padanges. Ugnis buvo kaitri, labai liepsninga, vis augo ir dar didėjo – mat turėjo
didžiulę laisvę – šitiek prikimšta sausutėlių javų: kviečių, rugių pėdų, miežių,
avižų, žirnių ir dar prie galo – šieno.
Čia subėgę vyrai buvo beveik kaip stebėtojai – šitokį gaisrą užgesinti beviltiška. Tik lipo ant kitų trobesių stogų ir juos saugojo. Kadangi klojimas buvo
sodybos gale ir toliau nuo kitų trobesių, tai jiems užsidegti pavojus buvo nedidelis.
Gaisrininkai atvyko pavėlavę.
Kas padegė? – visiems buvo klausimas. Šeimininkai įtarė vieną jauną tarnaitę
Magdę. Policijos tardoma ji neprisipažino. Bet atvykus kriminalistams greit viskas
paaiškėjo. Papasakojo, kaip prijuoste pridengusi puodą žarijų (ir prijuostė buvo
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pradegusi) nunešė ir užpylė šiaudus. Ji buvo nepilnametė ir nesveikos psichikos.
Be klojimo, ji norėjo padegti ir tvartą. Puodą žarijų buvo išnešusi į tvartą ir
padėjusi šiauduose, bet atsitiktinai šeimininkė Juzienė tuo metu, parinkusi sode
obuoliukų, nešė kiaulėms į tvartą ir, pamačiusi čia žarijas, suriko: „Gelbėkit! Gelbėkit! Dega!“ – vos nenualpusi. Ir tuos obuoliukus iš sterblės išpylusi ant žarijų,
ėmė juos trypti.
Subėgę kaimynai buvo antro kėslo padegti liudytojai. Kamantinėjama keistuolė
prisipažino, kad norėjusi atsikratyti įkyraus kiaulių šėrimo, o kluoną padegusi,
kad esą gražu žiūrėti, kaip dega, kaip visi bėgioja, ir jai galvon šovusi mintis
apie tą perkūno trenktą svirno gaisrą.
Apylinkės teismas, išnagrinėjęs M. Sokaitės iš Rùdžių bylą, pripažino ją
kalta, bet psichiškai nesveika ir nepilnamete, ir nusprendė nusiųsti auklėti į neišsivysčiusiųjų namus.

Vietos valdžia
Vaičionių kaimas priklausė Kamajų valsčiui. Valsčiaus administratorius buvo
viršaitis, renkamas valsčiaus tarybos. Jis vykdė Rokiškio apskrities viršininko
nutarimus bei įsakymus ir pats leido patvarkius, kurie buvo privalomi visiems
Kamajų valsčiaus gyventojams. Kamajų viršaitis turėjo sekretorių ir raštvedį, sargą.
Vaičionių kaimas ir dar pora kaimų sudarė apylinkės seniūniją, kurios
viršininkas buvo žmonių renkamas seniūnas. Jis perduodavo žmonėms valsčiaus
įsakymus bei kitus nutarimus, mokesčių kvitus, visokius įpareigojimus – raštiškai
ir žodžiu. Reikėjo kelius taisyti (lyginti, žvyruoti), griovius valyti – tam buvo
kiekvienam ūkininkui šalikelėje numeruotais akmenimis pažymėta kelio atkarpa
(frontas). Žiemą seniūnas prižiūrėjo, kad nuo skirtos kelio dalies sniegą nuvalytų.
Kas nevalo – viršaitis taikė administracinę bausmę. Seniūnas kiekviename kaime
turėjo padėjėjus. Seniūnas šaukė kaimų susirinkimus, pats juose dalyvaudavo ir
jiems vadovaudavo. Visada rašė protokolus. Kaimo žmonės neapsiėjo be Rokiškio
apskrities. Esant reikalui važiuodavo į teismus Rokiškyje, į ligoninę, kreipėsi su
skundais į apskrities viršininką, vaikus leido į Rokiškio gimnaziją. Pirmadieniais
važiuodavo į didžiuosius turgus Rokiškyje ir kt.
Kamajuose buvo Smulkaus kredito draugija (bankelis), Žemės ūkio kooperatyvas, parduotuvės, bažnyčia ir klebonas, pradžios mokykla, pieninė, gydytojas,
veterinaras, agronomas, policija, į kuriuos vaičioniškiai, turėdami reikalų, nuolat
kreipėsi.

Senolių pasakojimai
Senosios Vaičionių kaimo trobos, rodos, buvo prisigėrusios protėvių, prosenelių kvapo, visose palėpėse, pastogėse alsavo, šešėliais pasirodydavo senolių
dvasia. Seni gryčių baldai, stalai storomis kojomis, nudilusiais, nutrintais kraštais
kalbėjo apie ilgus, mįslingus amžius. Juk čia kartų kartos aslą, slenkstį mindė...
Vaikai, sukišę nosis, išplėtę ausis klausydavo, kai susiėję Kazio gryčioj
seneliai: senelis Adomas, dėdė Juza, Jonas Skrebiokas, Kastuliuko Petras, Jonas
Gudelis, Juza Urbonas, Kazys Šinkus kalbėdavo. Dėdė Juza uždusdamas pasakojo,
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kaip jis caro kariuomenėj prie Vladivostoko 5 metus tarnavęs vežiku. Karietoj
puikiais žirgais vežiodavęs aukštus karo vadus, generolus, pulkininkus, grafus. Jie
visada jam išmesdavę po kelis rublius. Kartą kalnuotomis, krūmais apaugusiomis
vietovėmis tekę vežti dvi salonines grafaites. Kelionė buvusi ilga. Bevažiuojant
kalnynais užklupusi tamsi naktis. Staiga tiesiai į juos pasirodęs skrendantis žiburiukas, toks keistas, judrus, manevruojantis. Grafaitės nusigandusios ėmusios klykti,
šaukti ir kviesti jį sėstis šalia jų. Jis aiškinosi negalįs sėsti prie jų ir pasakęs, kad
tai skriejantis kirminas, savy turįs fosforo – jis jau buvęs patyręs.
„Iš pradžių ir man stovint sargyboj buvo išgąsčio. Vidurnaktį pamačiau – skrieja į mane
klaikus vaiduoklis. Galvojau, šausiu, bet jei tai vaiduoklis, vis tiek nenušausiu. Nusiėmęs
nuo galvos kepurę, šėriau per tą žiburėlį. Jis nukrito žemėn. Užsižiebęs degtuką žiūriu –
mažas kirminėlis su sparneliai, žalias, blizgantis. O vienas naujokas stovėjęs sargyboj
miškingoj vietovėj vieną rytą dėl to buvęs rastas negyvas.“
Dėdė tarnaudamas susitikdavęs su kinais. Jie pas jį atplaukdavę per įlanką
ir viliodavę važiuoti pas juos. Buvęs susigundęs važiuoti pas juos, paskui ir į
Ameriką ir net į kino laivelį įsisėdęs, bet plaukiant į jūrą jam pasidarę taip bloga, kad negalėjęs išlaikyti ir grįžęs atgal. O jo draugas Balaišis taip per Kiniją
pasiekęs Ameriką ir ten gyvenąs.
Neįprastas klimatas ir ilgos kariškos sąlygos paveikusios dėdės Juzos plaučius, į Lietuvą grįžęs su dusuliu.
Joniukas Skrebiokas (visi jį taip vadino) pasakojo, kaip jis dalyvavo rusų-japonų kare. Prie jo sprogęs patrankos sviedinys, apsvaiginęs (priglušinęs), pritrenkęs.
Nugabenę jį į ligoninę kaip negyvą, ten išgulėjęs 4 mėnesius. Išlikęs invalidas. Ir
dabar jis kaip trenktas, kažkoks priblokštas, nenormalus – ne viską gali su juo
susikalbėti, kažką mykia, čepsi.
Senukas Urbonas prisimena rekrūtystės dienas, kaip jie jaunystėje slapstydavosi nuo kariuomenės. Juos, kelis jaunuolius, užspendę klojime rusų žandarai.
Iš jų du sučiupę, o jis ir dar du pabėgę: iš karto lindę darže į pupas, paskui
javais nusidanginę į Trakelių mišką. Jovarioką taip išvežę, ir dingęs kaip akmuo
į vandenį. Juk tada kariuomenėje reikėdavę ištarnauti 25 metus. Kada jis grįžo,
niekas nepažinęs – senas, jau žilstelėjęs vyras. Kai pasisakęs, kas jis toks, tada
tik priėmę namiškiai.
Kazys Šinkus pasakoja, kaip jo tėvai baudžiavą ėję, kaip dvare lovin guldydavę, plakdavę baudžiauninkus, dvare dirbdavę per dienas ir naktis ir galo
nebuvę. Ką ponas panorėdavęs, tą su baudžiauninku padarydavęs. Vienas toks
atsitikimas buvęs Rokiškio dvare Antazavėje – ponas liepęs vargšui lipti į medį ir
kukuoti. Tas nenorėjęs, bet varė ir vis tiek įlipęs. Tas pokšt – ir nušovęs. Pelainę
duoną valgydavę. Jokio žodžio ištarti neturėdavę teisės.
Per 1831 ir 1863 metų sukilimus žmonės ėmę dalgius ir ėję į Dusetÿ girią.
Kruvinas ir žiaurus buvęs susidūrimas su rusų kariuomene. Daug išskerdę žmonelių, išblaškę. Kiti Lenkijon nusidavę ir ten prapuolę. Už tai sukilėlių kapelių
visur užtiksi. Ir Kamajų sukilimas neaplenkęs, ir čia buvę kovų. Rusų kazokai
du sukilėlius kardais užkapoję prie Kuokšiÿ.
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Sukilimui pralaimėjus rusai visiškai užspaudę. Uždraudę lietuvišką spaudą,
bažnyčias persekioję. Lietuviai spaudą gabenęsi iš Rytprūsių. Atsiradę drąsių
knygnešių. Žymus Kamajų veikėjas buvęs kunigas Tumėnas. Jam talkininkavusi
Vaičionių kaimo Danio tetulytė – Kiškytė.
Kazio brolis Balys, daug gyvenęs miestuose – Rygoje, Petrapilyje, irgi pridėdavo. Jonas Gudelis ilgus metus išgyveno Petrapily, nemažai ką pasakojo. O ir
Kazienė čia prisidėdavo, nes jos abu broliai Matiukai gyveno Petrograde – dirbo,
vakarais mokėsi, įgijo specialybių, paskui grįžę į Lietuvą dirbo geležinkelio tarnautojais. Visi jie sakė, kad Petrapily amatininkai gerai uždirbdavę, gerai gyvenę.
Gudelis ten dirbęs kirpėju, paskui laikrodininku. Ką jis pamatęs 1917 m. per revoliuciją – šiurpą kelią, kraujas upeliais liejęsis. Bolševikai kėlė siaubą. Vos gyvas
išlikęs, grįžęs į Lietuvą.
Smalsčio Jonas tykiu balsu, lėtai pasakojo apie visus besikuriančios (1918–
1920) Lietuvos kariuomenės sunkumus, nepriteklius, savanorių kovas su lenkais,
bolševikais. Jis matęs lenkų „pyragų“, būdamas jų nelaisvėje. Sakė, jog blogiausia
už visus (ir net už bolševikus) pakliūti į lenkų nelaisvę. Jie su lietuviais elgėsi
blogiausiai. Jis pas juos patekęs ir išlikęs gyvas tik per tarptautinį Raudonąjį
kryžių. Jį komisija radusi benusibaigiantį klipatą ir paleidusi. Taip išlikęs gyvas.
Kazys (Adomuko) pasakodavo apie atsitikimus turguose. Mat sunkmečiais
jis, be ūkininkystės, versdavosi prekyba arkliais. Iš dantų labai gerai nustatydavo
arklių amžių ir kitais būdais rasdavo kitus trūkumus. Važiuoja į Uteną, Anykščius,
Ukmergę, nuperka arklį ar porą arklių pigiau, atvaro ir čia Rokišky per kermošius
Kamajuose parduoda 20–30 litų brangiau. Buvę atsitikimų, kad ne kartą ėjęs į
Anykščius iš namų pėsčias, nes neturėjęs kišenėje nė lito. Nupirkęs iš Ukmergės,
Anykščių, visada parjodavęs raitas. Pasitaikydavo, kad buvęs ir apstatytas. Nupirkus arklį pasirodydavę trūkumai – dusulys ar dar kas. Kartą Utenoj nupirko
bėrą arklį, parvarė. Rytą nuėjęs į tvartą žiūri, kad jis kaip šuva sėdi ant dviejų
kojų. Pardavęs su nuostoliu ir Kaune pirkęs iš ūkininko šyvą, gerą arklį. Pardavėjas priedo prie arklio atidavęs ir balną. Juo raitas iš Kauno į namus parjojęs.
Vyrai dar kalbėdavo apie Kamajų ciciliką Jurgį Smalstį, kurs veikliai kovojęs
prieš caro valdžią, kėlė įvairius reikalavimus, rengęs mitingus, kalbas sakęs, per
miestelį varęs carinės policijos viršininką (pristavą) ir vertęs giedoti „Atsisakom senojo svieto“. Tuoj po to atvažiavę į Kamajus caro kareiviai ir iš patrankų sušaudę,
padegę Smalsčių namus.
Tėvas Kazys ne kartą vaikams pasakodavo apie kunigą Stakelę, kunigavusį
Rageliuose. Jis važinėdavęs šyva kumele, prastai apsirengęs, pilka sermėga, pančiu
susijuosęs, į roges įsitūpęs. Seime dalyvavęs, gynęs žmonių reikalus. Prieš lenkus
kovojęs. Turėjęs didelę fizinę jėgą, kažkur prieš kažkokius niekdarius pasisukęs
su lanku, tai tie išlakstę kaip žvirbliai.
Visi pasakojo ir apie naujausiais laikais Kamajuose trumpai, gal apie 1930
metus, buvusį vikarą kunigą Rankelę, rodos, Kazimierą. Labai įdomiai atrodęs,
ilgais kaip moters plaukais, nepaprastai mielas, malonus. Už patarnavimus iš
žmonių nieko neimdavęs. Ypač mėgdavęs bendrauti su vaikais. Nusivedęs juos
į parduotuves pirkdavo, ko šie tik panorėdavo. Vaikai būdavo tiesiog jį apkibę.
Jis Vaičionių berniuką Praną Kaukėną vedžiojosi. Pirmąją Komuniją priėmusiems
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vaikams jis iškėlė tokį pokylį, kad vaikai jį garbino. Vėliau nukeltą į Rokiškį
kunigai ten apskundė, apkaltino. Žmonės kalbėjo, kad jis profesorius. Labai geras,
nuostabus kunigas. Mirė Rageliuose.

Skirstymas į vienkiemius
Kaime tankus kiemų susitelkimas buvo neigiamas tuo, kad ribojo, varžė
laisvesnį veikimą, judėjimą. Kaimynas nuo kaimyno, apsitvėręs tvora, jautėsi
ankštai. Naminiai paukščiai, ypač vištos, perskridusios per tvorą, pridarydavo
žalos, sukeldavo pykčių, vaidų. Žemė, išmėtyta rėžiais po kelis laukus, kėlė nepatogumų ją dirbant, naudojant. Buvo prieita prie išvados, kad vienkiemyje, kur
trobos sklypo centre, o visa žemė aplink, erdvė plati, laisva, daug patogiau dirbti,
tvarkyti, gerinti. Be to, senieji kaimo trobesiai buvo susmukę, nušiurę, apgriuvę,
stogai šiaudiniai, reikėjo juos griauti ir statyti naujus. Kartą atvažiavo matininkas,
sušaukė visuotinį susirinkimą ir pasakė: „Jūsų kaimas bus skirstomas į vienkiemius.
Aš valdžios atsiųstas tai įvykdyti.“ 1932 metais tai ir buvo įvykdyta.
Buvo keblumų, konfliktų, bet kaimas buvo išskirstytas. Kazys Kirlys (Adomo) paėmė sklypą galulaukėje, prastesnės rūšies žemės, bet užtai didesnį plotą – 18,88 ha. Jis samprotavo: kol stiprus, pajėgsiu griovius iškasti, nusausinti,
krūmus iškirsti. O čia mano vaikai auga (jiems tada buvo 11–12 metų). Greit jie
taps man pagalbininkais.
Pats čiupo, pjovė mišką, vežė rąstus, statė trobesius. Sūnūs iš paskos tašė
rąstus, palaikė tėvelio apdirbamą medį. Gyvenamajam namui statyti pasamdė
meistrą. Per ne visus dvejus metus viensėdyje iškilo nauja sodyba. Taip pat ir
kaimynų kūrėsi naujos sodybos.
Metai po metų dirvos, gerai išdirbamos, tręšiamos, gerėjo. Ėmė derėti derlius. Gyvuliams buvo geros ganyklos. Imta laikyti nemažai karvių (6), prieauglio
(4), avių (10), arklių (4), daug kiaulių, daug naminių paukščių: vištų, ančių, žąsų.
Primindavo daug mėšlo – geros žemei trąšos. Atsirado daug grūdų. Pieno ūkis
davė geras kasmetines pajamas. Kilo gyvenimo lygis. Įsigyta pažangių žemės dirbimo įrankių, trąšų. Suklestėjo kultūra. Švieste švietė gyvenimas. Vaikus leido į
mokslą. Vaikai – tėvams dideli pagalbininkai. Gyvenk ir norėk. Džiaukis laimingas.
Deja, neilgai tai truko.

Bolševikų okupacija (1940 m.)
Ramią, darbščią, taikingą lietuvių tautą užgrobusi šitokia tironija, maras, pragarmė, puolė naikinti, žudyti pirmiausia pačius geriausius, doriausius, aktyviausius
patriotus: karininkus, mokytojus, šaulius, tautininkus, jaunalietuvius, krikščionis
demokratus. NKVD siautėjo naktimis. Suiminėjo žmones, kišo į kalėjimus, vežė į
Sibirą. Prasidėjo žiaurūs tardymai, kankinimai. Šaukė į Raudonąją armiją. Lietuviai
vyrai nėjo, ėmė slapstytis. Vaičionių kaime nuo kariuomenės, slapstėsi Vytautas
Kirlys (mano brolis), Vladas Kirlys, Balys Didžgalvis, Vladas Kirlys (Antano) ir
Antanas Repeika. Iškart jie slapstėsi pavieniui namuose, pas gimines. Mano brolis
Vytautas namie turėjo įsitaisęs slėptuvę ant tvarto ir išvietėje. Kartą per trobos langą
jis pamatė nuo kalno link mūsų besitraukiančius rusų kareivius. Pašokęs įbėgo į
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tvartą, užlipo ant lubų, bet pamanęs, kad čia nesaugu, per tvarto skliauto plyšį
išlindęs į lauką, nusileidęs žemės ir, įropojęs į greta stovinčią išvietę, nusileido į
ten iškastą slėptuvę. Girdėjęs, kaip atėję kareiviai į kiemą kalbina tėvus, vaikšto.
Vienas kareivis įėjęs į išvietę. Vytautui nutirpęs visas kūnas: o gal jį jie matė,
besileidžiantį nuo tvarto? Bet kareivis tik nusišlapinęs ir išėjęs. Paskui kareiviai
iš mūsų sodybos išėjo. Tuokart, ar kitą kartą, kareiviai ėjo į kaimynystėje esančią
Kultuviškio Mickio sodybą. O ten naujokas Justinas puolė bėgti į netoliese esantį
mišką. Nubėgęs ir miške įlindęs į balą. Kareiviai su šunimis jį atsivijo ir nušovė.
Tuokart Gaveikių kaime nušovė Kirlį. Rudeniop apylinkėj siautė karinės
baudžiamosios ekspedicijos. Vytautas Kirlys su draugu Baliu Didžgalviu buvo
įlindę į Vaičionių kaimo Juzienės daržinę, į dobilų prėslą. Ten jie laikėsi jau ilgesnį
laiką. Vyto sesuo Stasė atnešdavo jiems maisto. Vieną dieną jie ten dobiluos lindėdami pamatė, kad į kiemą privažiavo raudonarmiečių pulkas su patrankėlėmis,
kulkosvaidžiais ir su virtuve.
Vytautas su Baliu susirūpino. Gal jie čia darys kratą? O Balys sirgo pleuritu ir nuolat kosėjo. Vytautas visaip jį dangstė švarku, kad tik jis nekosėtų,
tyliai glūdėtų. Kareiviai susėdę valgė, ilsėjosi, matėsi, kad jie čia kol kas pasiliks.
Pernakvoję čia anksti rytą išvažiavo visi link Šimoniÿ, matyt, gaudyti partizanų.
Nusiraminę abu besislapstantys dėkojo Dievui, kad tie daržinėje nieko nevartė,
nekratė.
Tuo laiku Aukštåkalniuos nušovė Žiurkelį ir dar vieną.
Bolševikai 1946 m.suėmė aktyvųjį Vaičionių kaimo Vilniaus universiteto
studentą, patriotą, paskaitininką, vaidintoją, vakarų rengėją Joną Kirlį, nuteisė ir
ištrėmė į Uralo lagerius.
Vėliau (1948 m.) suėmė jo brolį Vytautą, kuris tuo laiku mokėsi Belvêderio
pienininkystės technikume ir priklausė slaptai LLA grupei. Visa grupė mokinių
išdaviko buvo išduota ir suimta. Vytautą nuteisė ir išvežė į šiaurės Intos lagerius. Suėmė ir nuteisė partizanų ryšininkę Janę Repeikaitę, nuvežė į Magadaną.
Ištrėmė Dulkienės šeimą su 4 mažais vaikais. Pasmerkė išvežimui Kazio Kirlio
šeimą (Jono ir Vytauto tėvus ir seseris), bet egzekutoriams bevažiuojant jų išvežti,
Vincas Vygelis, dorų skrebų įspėtas, spėjo laiku pranešti ir jie pabėgo į mišką.
Dar suėmė Vaičionių šaulį Vincą Rupeiką.
Smurtu, teroru varė ūkininkus į kolūkį. Uždėjo tokias pyliavas, kad negalėjo
jų atiduoti. Visaip šantažavo, gąsdino. Atvykę iš Rokiškio raudonieji politiniai
vadovai, komisarai, sušaukę kaimo susirinkimą ir po vieną žmogų pasišaukę,
vertė pasirašyti, kad stoja į kolūkius. Mano amžiną atilsį motinai Veronikai sakė:
„A, tu banditų motina, tave reikia nušauti!“ O ji neišsigando ir sako: „Šauk, jei tavo
sąžinė leidžia, bet galutinį žodį tars Teisingasis Viešpats.“
Jėga suvarė kaimiečius į kolūkį, atėmė gyvulius, padargus, iš pagrindų sužlugdė našų lietuvišką ūkį. Neišmatuojamos kančios pakibo virš visų. Partizanai
dažnai į Vaičiónis atsilankydavo – tai pas vienus, tai pas kitus – pas Kirlius (Adomuko), pas Dulkienę klojime nakvodavo. Ilgaliežuvius, komunistuojančius tarkavo.
Dauguma vaičioniškių partizanus palaikė, šelpė, globojo, o skrebų nemėgo, juos
laikė išdavikais. Per Vaičionis Kamajų šilo vyrai-žaliūkai susisiekdavo su Šimonių
giria – su jos partizanais.
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Kamajuose gyvenantys Vincas ir Jonas Vygeliai buvo artimi giminės Vaičionių Pranui Repeikai, kuris žmoną buvo vedęs iš Šimoniÿ vls., Oboniÿ kaimo.
Kai kažkur apie Verksniónis žuvo Obonių krašto partizanai Jančys ir kiti Prano
Repeikos dukters Janės draugai (o ji buvo ryšininkė), juos stribai, paguldę Kamajų aikštėje, palaikė, paskui žydų baloj užkasė. Vygeliai naktį juos iš tos balos
iškasė ir per šilą, per dvarą slapta atvežė į Vaičionis, eglynėj po šakom paslėpė,
o rytojaus naktį nuvežė juos į Obonis ar Šimonis, perdavė giminėms ir deramai
palaidojo kapinėse.
Vygeliai tokius gerus ir pavojingus darbus nuolatos darė, nors patys buvo
neturtėliai. Veikdami per pažįstamus, patikimus skrebus ir ne vieną šeimą išgelbėjo
nuo išvežimo. Jie verti pagarbos.
Dar daug paslapčių gaubia mūsų krašto partizanų veiklą. Buvo daug išdavysčių, bet ir nemažai geradarysčių.

Sovietinė melioracija
Kai parvažiuoju į tėviškę, Vaičionių kaimą, nusigąstu. Verkia širdis. Kur
buvo graži sodyba – klaiki dykuma. Jokios trobos, jokio pastato. Nė medelio. Nė
užuovėjos nuo darganų pasislėpt. Tuščia! Nyku! Svetima! Baisu! Stūgauja vėjai.
Ir taip yra ne tik mano tėvų buvusiame Vaičionių kaime.
Anos Nepriklausomybės laikais čia buvo pilna vienkiemių, sodybų, trobų,
sodų, medžių, žolynų. Žaliavo, žydėjo, kvepėjo visur. Ganėsi gyvuliai, gageno
žąsys, burkavo balandžiai, krykštavo vaikai. Kaimynas su kaimynu bendravo. Visi
buvo atviri, malonūs, linksmi.
Bolševikinė okupacija viską pavertė griuvėsiais. Ne tik žudė, naikino žmones, bet nedavė ramybės nei laukams, nei namams – niekam. Naikino lietuviškas
sodybas, kaimus. Išvežtų, pabėgusių trobesius ardė, kūreno. Draskė sodybas,
niokojo namus, prasimanė ir bruko silikatinius monstrus. Prisidengdamas melioracija 1972–1974 m. Vaičionių kaimą sunaikino. Atvarė traktorių, buldozerį, iškasė
milžinišką daubą, suvertė ten sienojus, lentas, senus baldus, mantą, vaismedžius
ir palaidojo.
Iš 24 buvusių kaimo sodybų teliko tik kelios prie Kamajų–Svėdasų vieškelio.
Taip barbariškai buvo nusiaubti visi šitam kolūkiui priklausę kaimai: Vaičioniÿ,
Žliubÿ, Laukagaliÿ, Kultuviškių, Petraukos, Gave¤kių, Petk¿nų, Mieli¿nų, Markūniškių, Nemeni¿nų, Påpiškių ir kiti. Tai nusikaltimas žmonijai, gamtai.
Per tą raudonąją revoliuciją pasitaikė šviesuolių, kurie gelbėjo mūsų tautos
relikvijas. Vienas iš tų Vaičionyse buvo teta Emilija Smalstienė. Siaubingos ateistinės propagandos metais pajutusi, kad komunistai rengiasi nugriauti kaimo kryžkelėje stovėjusį dar 1905 m. jaunimo statytą kryžių, nubėgo pas Kamajų kleboną
P. Kielą ir priprašė, kad kryžių perimtų savo globon. Klebonas sutiko. Pasamdytas
traktorininkas nutempė tą kryžių į Kamajų bažnyčios šventorių, ten jis ir išliko.
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Gimtasis kaimas
Juvencijus Petrulis

Žliubÿ kaimas minimas nuo XVIII a. vidurio. Amžiams bėgant keitėsi kaimo gyventojų skaičius, jų užsiėmimas ir verslas. Iš istorinių šaltinių ryškėja labai
liūdnas praūžusio maskvėnų ir švedų karo ir didžiojo 1708–1711 m. maro paliktas vaizdas. Kamajų miestelyje gyveno tik trys šeimos. Panaši padėtis Juodoniÿ,
Krýlių, Kúosių, Laukagaliÿ, Rùdžių, Vaičioniÿ kaimuose, o Kamšių, Žališkių,
Žliubÿ kaimai išvis tušti.
XX a. pradžioje apie Kamajus valstiečių padėtis buvo labai sunki, panaši
į baudžiavos laikus Žinoma, dvarininkai jau nebeliepdavo jų plakti, kol įvarys
nuomarį ar mirtinai užplaks, kaip kad būdavo iki baudžiavos panaikinimo. Pšezdzeckio dvaras ties Kamajais turėjo 250 ha žemės. Įskaitant malkas ir grūdus,
kuriuos gaudavo darbininkai, jiems mokėdavo apie 10 rublių per mėnesį. Pragyventi reikėjo maždaug 30 rublių per mėnesį, todėl žmonės skurdo.
Per 1905 m. revoliuciją buvo sukurta Kamajų respublika, kurią 1906 m.
pavasarį raiti ir ginkluoti rusų kazokai panaikino. Jie persekiojo aktyvistus, kurie
nuginklavo pristavą – caro vietininką ir įsakė jam nešti revoliucijos simbolį –
raudoną vėliavą. Grafas Pšezdzeckis baiminosi sukilėlių. Nuo karingų kazokų
smurto nukentėjo Žliubų kaimo gyventojas K. Kirlys. Vieni reiškė entuziazmą,
kiti – santūrumą, o dar kiti – aiškų priešiškumą Kamajų respublikai, kuriai vadovavo Jurgis Smalstys (1881–1919). Iki 1918 m. Žliubų kaimo gyventojai buvo
mokestiniai ūkininkai, mokėję grašių arba sidabrinės mokestį caro vietininkui. Gyva
prekyba linais ir kanapėmis praturtino žmones.
1910 m. asmeninio turto surašyme nurodyta, kad Žliubuose buvo penkios
sodybos. Medinius didelius ir ilgus (7–8 m pločio ir 20–30 m ilgio) stačiakampio formos gyvenamuosius namus žmonės statė iš storų rąstų, sienas iškaldavo
lentomis, grindis dėjo medines. Virtuvėje stovėjo didelė duonkepė krosnis, daug
indų maisto atsargoms saugoti.
Ūkininkai pavasarį nekantriai laukė tos dienos, kai galės išleisti gyvulius į
ganiavą. Dažnas jau pritrūkdavo pašaro, gyvuliai, žiemą prabuvę tvarte, veržėsi
į lauką. Tad nenuostabu, kad seniau žmonės gyvulių ganiavos pradžią laikydavo
švente.

* * *
Pasak Kamajų žemėtvarkininkų, bendras Žliubų kaimo žemių plotas siekė
daugiau kaip šimtą ha. Monika Petrulienė valdė 14 ha, K. Kirlys – 25 ha, M. Nakas – 20 ha, broliai Jonas ir Juozas Petruliai – 32 ha, pastarasis po mano tėvo
mirties atsikėlė gyventi pas mus, o jo žeme disponavo mano mama.
Nepriklausomybės metais pastangos sukurti produktyvesnį ūkį buvo sėkmingos. Atsirado daugiau pinigų, užaugo neblogi gyvuliai, žmonės perstatė trobesius,
praplėtė sodybas. Pažanga kasmet buvo akivaizdi.
Agrariniame procese didelę įtaką augalų derliui turėjo organinės ir mineralinės trąšos. Kaupiantis organinėms medžiagoms, ariamajame sluoksnyje susidarė
daugiau humuso, dirbami laukai tapo derlingesni.
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Visi Žliubų kaimo laukai ir jų paviršiaus reljefas tiko žemdirbystei. Tiesa,
dirvožemiams labai stigo fosforo, todėl reikėjo rūpintis fosforo trąšomis. Nei
racionalus žemės dirbimas, nei tręšimas, nei kiti derliui įtaką darantys veiksniai
laukiamo efekto šiose dirvose nedavė, kol buvo nedrenuoti laukai. Kai kuriais
metais drėgmės perteklius dirvose visiškai paralyžiuodavo kitų agrikultūros priemonių veikimą.
1938 m. tėvas iš Valstybės melioracijos fondo gavo paskolą drenažui su
2 proc. metinių palūkanų. Tačiau šio darbo atlikti nespėjo. Jį nutraukė Antrasis
pasaulinis karas.
Pagrindinis ūkininkų kapitalas buvo gyvuliai ir tų metų išaugintas derlius.
Atšiauresnis klimatas vertė auginti atsparesnius varpinius javus – rugius, miežius,
avižas, sėti ankštinius – žirnius, vikius, pupas ir pluoštinius augalus – linus,
kanapes. Augino mėsingesnius gyvulius – kiaules ir galvijus. Vilnos poreikis sąlygojo avių auginimą.
Iš ruginių miltų kepdavo tradicinę juodą duoną, iš kvietinių – pyragą.
Vietoj vandens į miltus pildavo išrūgų, kurios dar labiau gerino duonos skonį
ir jos biologinę vertę. Duona buvo vienas svarbiausių maisto produktų, palyginti
nebrangus, kaloringas, baltymų, mineralinių medžiagų (fosforo, kalcio, magnio,
kalio, geležies, mangano) ir vitaminų šaltinis. Be duonos gaminių, bemaž kasdieniai
patiekalai buvo ploni, trapūs blynai, sūris, varškė, naminis sviestas, kiaušiniai,
uogienės, medus ir, aišku, įvairūs rūkyti ir virti mėsos gaminiai. Mėgstamos buvo
žirnių, įvairios daržovių sriubos. Bulves vadino antrąja duona.
Ūkininkai brangino savo gyvulius ir kiek įmanydami jais rūpinosi, saugojo
tiek ganyklose ganomus gyvulius, tiek pasėlius, ypač ankstyvąsias bulves nuo
šernų daromos žalos.
Mūsų ūkyje buvo nusistovėjusi darbų tvarka: karvės melžiamos dukart per
dieną. Pieninės karvės kasmet turėjo užtikrinti pelną. Kad karvė per žiemą duotų
pieno, ji turi apsiveršiuoti rudenį, o ne, kaip įprasta, pavasarį, todėl buvo svarbu
laiku ją sukergti. Pašaras buvo normuojamas taip, kad pieno būtų kuo daugiau,
veršelis atskiriamas. „Be karvės – pasninkas, be arklio – šventė“, – sakydavo mama.
Avys vasarą buvo ganomos specialiai įsėtose ganyklose. Svarbus darbo metas
buvo per avių ėriavimąsi, vilnos kirpimą.
Kol mechaninė energija nepakeitė arklio, jis buvo sudėtinė kiekvieno ūkio
dalis, žmogaus pagalbininkas. Apie jį daug dainų sudėta, pasakų sekta. Mano
atmintyje – ne per žydinčias lankas šuoliuojantis žirgas, o laukuose sunkiai dirbantis arklys. Net ir dabar tik nedaugelis ūkininkų neturi arklio.
Prisimenu, kaip dėdė Juozas su samdiniais žiemą gerai arklius šerdavo, juos
šukuodavo, kanopas švarindavo, kad arkliai niežų neturėtų. Grakščią kumelaitę
kinkydavo ir veždavo mane į Kamajų parapinę mokyklą žiemos užpustytais keliais.
Smagus pasivažinėjimas žiemą visada suteikdavo daug džiaugsmo.
Graži kaimo gamta nuteikdavo žmones gerai dirbti – laukuose moterys
dirbo lengvesnius darbus, vyrai – sunkesnius. Per rugiapjūtę vyrai žvangančiais
dalgiais nuo ryto iki vakaro kirto rugius, moterys rišo pėdus ir statė gubas, o
pabaigę dienos darbą iš visos širdies, nepozuodami ir nesimaivydami, traukdavo
namo dainuodami.
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Darbščių rankų vaidmuo laikui bėgant nemažėjo. Tik dėl žemdirbių sumanumo, darbštumo kasmet į aruodus iš hektaro buvo pilama po 2,0–2,5 tonas
rugių grūdų, prikasama po 15–22 t bulvių. Į pietus ar pietvakarius nuolaidžiose
dirvose bulvės išaugdavo skanesnės ir krakmolingesnės. „Bulvė mėgsta purenimą,
kaip panelė – kutenimą“, – juokaudavo dėdė Jonas, įsmeigęs akis į kaimynes.
Nelengva buvo išauginti gerą bulvių derlių. Ūkininkai jų tręšimui visada
teikė daug reikšmės, pagrindinė trąša buvo karvių ir arklių mėšlas. Iki pavasario
jis buvo laikomas tvartuose. Pradėjus plisti mineralinėms trąšoms, naudotas superfosfatas, tomamilčiai, fosforitmilčiai bei kainitas (kalio trąša).
Apskritai bulvės buvo auginamos daržuose ir vasarojaus lauke po žieminių
javų, o retkarčiais – ir pūdyme. Mūsų ūkyje bulvių plotų per daug neplėtė, nes
joms auginti reikėjo daug samdomojo darbo.

* * *
Mes, berniukai, vaikystėje padėdavome tėvams darže, sode, pritempdavome
į namus malkų, darydavome inkilus varnėnams, eidavome rinkti vaistažolių.
Rodos, neseniai aš žengiau pirmuosius žingsnelius į pradžios mokyklą, sėdėjau prie atverstos lietuviškos knygos lapų, o mokytojos akyse mačiau rūpestį.
Ir knygos lapai, rodės, kalbėjo: išmok juos suprasti – praturtinsi savo žinojimą.
Tai buvo pirmasis mano sielos derlius, pirmosios gyvenimo pažinimo pamokos.
Nelengva pažinti pasaulį su jo neapsakomu grožiu ir įvairove.
Mano tėvams ūkis buvo šventas dalykas. Atimk iš jų žemę – kartu atimsi
ir gyvenimą. Savi namai, prisirišimas prie gimtosios žemės ir Tėvynės meilė,
vaikai – gyvenimo gėris ir meilė, tai, ką paliekame po savęs.
Žemės ūkio darbas gryname ore ir saulėje teigiamai veikia sveikatą ir fizines žmogaus galias. Ypač kaime vaikai turi sąlygas augti ir stiprėti, arti tėvų jie
patiria greitai prabėgančios vaikystės džiaugsmą. Naujo įspūdžio alkis, smalsumas,
nenumaldomas noras pažinti gamtos pasaulio įdomybes, geriau viską suprasti, o
gal pati prigimtis, žiūrėk, ir vilioja vaikus sekti tėvų pėdomis.
Ūkininkavimas visados sudaro tikriausiąją tautos atramą. „Žmogus, įaugęs
į savąją žemę, darosi stiprus, nesunaikinamas“, – rašė garsus filosofas profesorius
A. Maceina.

* * *
Kamajų vidurinėje mokykloje istorijos pamokose žinios buvo teikiamos vien
SSRS pavyzdžiais, kategoriškų tvirtinimų pavidalu ir dogminiais apibrėžimais,
minint tik sovietinių laikų didvyrius, jų žygdarbius dėl komunizmo pergalės.
Istorijos negalima rašyti iš naujo. Mes turime būti sąžiningi jos atžvilgiu. Daugelis lietuvių nepasidavė komunizmo ideologijai ir atidavė savo gyvybes už Laisvę.
Dėl ko 1945 m. birželio 21–25 dienomis Kamajų miestelio aikštėje mėtėsi
dvylika partizanų lavonų, istorijos mokytojas sakė mums nežinąs. Toks keistas
atsakymas, jei ne absurdiškas, mokiniams nepatiko. Tik mokytoja Gargasienė mokė
mus išminties semtis ne iš sovietmečio laikais parašytų istorijos knygų, bet iš
dangaus ir žemės, iš ąžuolų ir spalvų, dovanotų gyvosios gamtos – tuomet mes
ateisime išminčių keliu.
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„Turėti gimtinę – didelė gamtos dovana, – sakė išmintingoji ir nuostabioji mokytoja. – Gyva gamta šiame egzotiškame Lietuvos žemės kampely jaudina žmogaus vaizduotę.
Gera yra gimti mažame kaime, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį. Kas tėvams
buvo gera, turi būti gera ir vaikams.“
1953 m. kovo 5 d. Kamajų vidurinė mokykla buvo panaši į laidotuves:
ašaros, riksmas be galo, sąmyšis ir liūdesys. Griežtos rusiškos tvarkos gerbėjas
istorijos mokytojas įsakė mūsų klasės mokiniams atsistoti ir tyla pagerbti Mask
voje mirusio tautų vado Josifo Stalino atminimą. Po 10 minučių liepė sėstis,
liūdėti ir verkti. Mokytojas beviltiškai bandė jaudinti mūsų širdis iki ašarų. Čia,
klasėje, tarsi prie Stalino kapo, jis nekantriai laukė mūsų veiduose skausmo ir
ašarų, ašarų. Jis sėdėjo už stalo ir įdėmiai stebėjo. Tikriausiai kai kas ir verkė,
tik sunku buvo tai pastebėti.

* * *
1932 m. mano tėvas Kostas Petrulis vedė Dusetÿ miestelio valstietę Moniką
Kazakevičiūtę, kurios tėvai Ona ir Jonas Kazakevičiai Maskvýčių kaime turėjo
50 ha žemės. Mano motina didžiavosi, kad jos dėdė Ignatijus (1861–1928) tapo
kunigu ir gerbiamu Vilníjos krašto parapijų sielovados ganytoju. Jis palaidotas
Kalvių miestelio bažnyčios šventoriuje. Motinos sesuo Elena (1895–1969) Kaukaze
susipažino su chemiku ir miškininku M. Svirskiu – Kauno apskrities miškų urėdu.
Jie, grįžę į Lietuvą, gyveno Karm¸lavoje, Raudóndvaryje, kurio bažnyčioje mano
tėvai susituokė. Motinos brolis Ignas (1887–1920) Daugpilio gimnaziją baigė aukso
medaliu, ten susidraugavo su J. Uborevičiumi, tapo Raudonosios armijos dalinio
komisaru ir Pilietinio karo metais žuvo Samaroje.
Motina mėgo Dusetas, kaip ir visa, kas sieja su gimtine. Mudviejų kelionės
arkliu į Dusetas iš Žliubų man labai patiko, ypač aukšti vakariniai J¿žinto ežero
krantai, iškili miestelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, atrodžiusi labai aukšta.
Pravažiavus J¿žintus, prasideda Mink¿nai, kuriuose mano tėvas 1928 m. pirko
12,3 ha žemės, kiek toliau – mėlynieji Sartai, apdainuoti poeto Pauliaus Širvio.
Motina man pasakodavo įvairių legendų apie ši daugiašakį tarsi briedžio
ragai ežerą, nutįsusį iš pietų į šiaurę daugiau kaip 15 km. Nuo Dusetų Rokiškio
link tęsiasi giria, kurioje auga aukščiausia ir storiausia mūsų krašto miškų Anåpolio
liepa. 200 metų amžiaus medžio aukštis – 35 m, o liemens perimetras – 5,6 m.
Mamos gimtuosiuose namuose Zarasų valdžia 1945 m. įkūrė Dusetų ligoninę.

* * *
Žliubų kaimo gyventojai statybinę miško medžiagą ir malkas gabendavo
iš spygliuočių ir lapuočių medžių priaugusio nuosavo miško, esančio apie vieną
kilometrą nuo kaimo. Prisimenu, su kokiu dvasios pakilimu vaikystėje aš bėgdavau į savąjį mišką uogauti, grybauti ir riešutų skinti. Lazdynai buvo aukšti, o
mes - maži. Norom nenorom tekdavo į juos lipti, lenkti jų šakas ir skinti riešutus.
Mane apimdavo pasididžiavimo jausmas, kai priskindavau pusmaišį riešutų arba
rasdavau pintinę grybų: auksakojų baravykų, raudonviršių, valgomųjų voveraičių.
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Saulės išbalintais takais atbėgdavo vasara. Įnoringa, padūkusi. Savo karštu
alsavimu Žliubų miške prisirpindavo aviečių. Daug malonumo teikė paprastoji
avietė, kurios šviesiai raudonus vaisius dažniausiai rinkdavau kartu su mama.
Motina matė, kad šis monotoniškas darbas man truputį nuobodokas, tačiau teko
jai padėti. Iš manęs ji laukė paramos, tarsi joje tvyrančios ateities vizijos. Miške
džiugino paukščių giesmės ir įvairiausi garsai.
Jurginių išvakarėse pagal senolių papročius buvo išariama pirmoji vaga,
laikoma ne tik svarbiu, bet tiesiog šventu ūkiškų darbų simboliu. Arti paprastai
pradedama, kai sula jau teka iš medžių ir manoma, kad tada dirva bus vaisingesnė, neaugs piktžolės, gerai derės javai, o kas pirmasis pradės arimą, to ir derlius
bus geresnis. Pirmoji vaga ariama į pietus. Beje, suomiai ir estai daro taip pat.
Prisimenant pavasario laukimą, negalima užmiršti ir laukinės faunos šauksmo.
Vilkų staugimas naktimis – tai iškilmingas ir įgimtas refleksas, savotiškai reikšminga „garsų kalba“. Ją sudaro urzgimas, birbimas, lojimas, skalijimas, niurzgimas,
kaukimas. Vilkai moka pranešti apie pavojų, pašaukti vaikus, savo bendrus. Vasario sniegynuose aidėdavo jų kauksmas tarsi iššūkis žiemos pabaigai, o šauksmas
kupinas dramatizmo, atšiaurumo, kartu – ir neaprašomo laukinio grožio.
Atskirai tenka paminėti grynai stabmeldiško pobūdžio aukojimo vilkams
būdą. Nuo seno lietuvių tautoje buvo tikima, kad jei nepaskirsi vilkui avies, tai
jis pasiims pats, kiek jam patiks. Jei vilkas nesaugomą (nedabotą) avį pagaus, tai
visas kaimas to galvijo netekusiam atlygins.
Iki pastarųjų dienų išliko daug kitų papročių ir prietarų, susijusių su gyvulių
ūkiu. Esą nuo šv. Jurgio malonės priklauso didžiausias ūkininko turtas – gyvuliai
ir derlius, tad nenuostabu, kad šiam šventajam reikia gausiai aukoti. Vieną duonos
kepaliuką žemėn įkasti, kitus suvalgyti – tada vilkai avių neišneš, karvės visus
metus bus sveikos. Naivesni net bažnyčioje prie altoriaus ar šv. Jurgio paveikslo
dėjo valgius, kiti juos atiduodavo kunigui, užpirkdavo mišias už turtingus metus,
o dar kiti kaimynai, susirinkę būrin, užtraukdavo giesmes Jurgelio garbei.
Pokario metais alkio spiriami vilkai žiemą lankydavosi Žliubų kaime, naktimis prie tvartų jie ieškojo grobio. Plėšikavimo sėkmę vilkui lemia aštri uoslė,
išlavėjusi klausa, puikus regėjimas ir neapsakomas gudrumas.
Praėjo tie laikai, kai žiemos naktimis vilkų rujos siausdavo mūsų krašte. Po
praūžusio Antrojo pasaulinio karo vaizdas buvo labai liūdnas: 1947 m. Lietuvoje
buvo 1 755 vilkai, arba 10 kartų daugiau negu norma. Grėsė rimtas pavojus laukiniams kanopiniams žvėrims. Vilkai puldavo galiūnus briedžius, šernus, naminius
gyvulius, net arklius. 1950 m. įsisukusi vilkų šeima Žliubuose išpjovė dešimt avių.
Suėdė vieną kitą, o kitas avis pjovė „treniruodamiesi“.
Pilkieji plėšrūnai kėlė baimę vaikams, einantiems iš Žliubų į Kamajų pradžios mokyklą. Tėvai stengėsi apsaugoti vaikus nuo vilkų keliamo pavojaus, ypač
žiemos laikotarpiu.
1954 m. gūdžiausiu metų laiku, kai pati trumpiausia diena ir ilgiausia naktis, – gruodžio 23 d. Žliubuose aš akis į akį sutikau tris plėšrūnus prie dėdės Jono
tvarto, kuriame buvo laikomos avys ir kiti gyvuliai. Tą naktį man pasisekė išvengti
dramatiškos kovos su grobikais vilkais – per keletą sekundžių atsidūriau kaimyno
M. Nako gyvenamojo namo prieangyje, kur prabuvęs pusvalandį, parėjau namo.
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Mūsų sodyboje augo daug klevų. Klevo lapas – visuotinai pripažinta Kanados
vizitinė kortelė. O kokia skani sula teka iš klevų pavasarį, kurio nekantriai laukdavo kiekvienas – senyvas ir jaunas. Klevų sulą tekinom nuo kovo iki balandžio
vidurio, be to, kuo ilgiau laikėsi šaltis, tuo geresnė buvo sula. Į klevo kamieną
įkaldavome metalinį latakėlį, o ant jo kabinome kibirėlį arba pastatydavome prie
medžio didesnį indą, į kurį varvėjo sula.
Klevų sulčių atradėjais laikomi Šiaurės Amerikos indėnai. Šis gėrimas,
kuriame gausu vitamino C, padėdavo jiems išvengti skorbuto. Pirmiesiems atvykėliams iš Europos klevų sirupas atstodavo cukrų. Ne visi klevai tinka sirupo
gamybai. Naudojami tik dviejų rūšių – cukrinis ir juodasis. Žliubų klevyno sula
buvo saldi, teikdavo visiems malonumo. „Teateinie pavasaris“, – sakydavo vaikai,
laukdami žiemos pabaigos. Jau buvo tapę tradicija, kad per Užgavėnes riebūs
blynai ir saldi sula – svarbiausias šventės atributas kaime. Tuo metu į gimtinę
parskrisdavo kai kurių rūšių paukščiai. Keldavome į medžius inkilus varnėnams.
Kiek aistrų buvo susiję su šiuo mėgstamu ir reikalingu darbu...
Nuo seno liepa – gamtovaizdžio puošmena. Manoma, kad tai medžiu pavirtusi Ąžuolo sesuo. Apie žydinčią liepą Lietuvos gamtos tėvas profesorius Tadas
Ivanauskas taip yra pasakęs:
„<...> Sunku išreikšti žodžiais tuos jausmus, kuriuos sukelia žydinti liepa. Aš savo kalba
negaliu to padaryti. Augau prie senos liepos, ir ji man buvo tartum vyresnysis šeimos
narys, o kai žydėdavo, jausdavau jai pagarbą. Kuomet ji baigdavo žydėti, mane apimdavo
liūdesys, nes vasara jau palinkdavo į rudenį...“
Stovėdamas ties liepomis apsodinta mūsų sodyba, aš prisimindavau garsųjį
liepų medų, kuriuo vaikystėje mane gydė nuo peršalimo ligų. Iš hektaro liepyno galima gauti 600–800 kg medaus. Akademikas Jonas Kriščiūnas pažymi, kad
viena didelė liepa duoda medaus daugiau negu hektaras grikių. Liepų medus
ir liepžiedžiai padeda greičiau atsigauti po peršalimo ligos, stiprina apsaugines
organizmo jėgas, apsinuodijus veikia antitoksiškai. Vartojant žiedadulkes padidėja
hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių, todėl jas nuo mažakraujystės, sumenkimo galima skirti ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.
Gražus liepos augimas, sodrus santūrus jos žydėjimas – toks, mūsų tėvų
supratimu, derėjo mergelėms, ko gero, labai derėtų ir dabar. Senoliai tikėjo, kad
liepa gerą dalią nulems liepos mėnesį gimusioms.

* * *
Iki Antrojo pasaulinio karo Žliubų kaimo ūkininkai buvo savo žemių savininkai ir nuosekliai darbavosi – sėjo žmogui gyvybiškai svarbius javus, augino
gyvulius, paukščius. Norint išplėšti velėną ir žemę paruošti sėjai reikėjo darbinių
arklių: ištvermingų, nelepių, stiprių sraigtiniam plūgui, kultivatoriui, spyruoklinėms
bei lėkštinėms akėčioms, javapjūvei traukti. Be minėtų padargų, mūsų ūkyje buvo
šienapjovė, pievų skarifikatorius, automatinis arklinis grėblys, kauptuvas bulvėms
ir daržovėms kaupti, lygintuvas dirvoms lyginti, zigzaginės akėčios, šakniavaisių
plautuvas, šutintuvas, separatorius, švedų gamybos kuliamoji Thermaenius, rūšiuo84
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janti grūdus, su pėdų padavimu iš viršaus, angliškas firmos Blakstone dyzelinis
variklis, grūdų vėtyklė (arpas).
Dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje paplito daug arklinių mašinų, kurioms
traukti geriau tiko sunkieji arkliai negu nedideli žemaitukai. Lietuvos krašto apsaugos ministerija visada buvo suinteresuota, kad šalyje būtų pakankamai gerų
arklių kariuomenės reikalams, todėl grynakraujus eržilus – trakėnus, ardėnus, hanoverius – importavo iš Europos valstybių ir dalijo ūkininkams į kergimo punktus.
Pagal statistiką 1927 m. Lietuvoje buvo maksimalus arklių skaičius – 617 200.
Sunkieji arkliai nerangūs, klimpsta drėgnoje ir lengvoje dirvoje, todėl ir
Žliubų žemėms netiko, teko pasikliauti vietinės kilmės arkliais, kurie savo ypatybėmis artimi žemaičių veislės arkliams.
Vieškeliais anksti pavasarį ir vėlų rudenį susisiekti su Kamaja¤s, Jūžinta¤s,
Dusetomís, Duõkiškiu, Svėdasa¤s, Panemunėliù, Rõkiškiu ar kitomis vietovėmis
reikėjo greitų ir patvarių arklių. Tokių arklių reikia ir žiemą, važiuojant užpustytais keliais.
Sodiečiai džiaugėsi kaimo kalviu J. Viliu – žmogus visą gyvenimą išdirbo
prie žaizdro. Per tą laiką jo darbo įnagiai iš esmės nepakito, liko tie patys – kūjis
ir priekalas, tačiau be kalvio pagalbos kaimynai negalėdavo išsiversti. Jo sūnus
Petras, vaikystėje mokęs mane matematikos, nepasekė tėvo pėdomis ir išvyko
gyventi kitur. Kalvystės amatas yra sunkus ir ilgainiui nustojo savo reikšmės.
Javapjūtės metu su dalgiais arba pėdariše kertamąja neišsiversdavo be rankų
darbo: reikėjo rinkti pėdus, krauti juos į vežimus arba stirtas ir paruošti kūlimui.
Sodiečiai vertėsi ir pramonine linininkyste – ji buvo papildomas pajamų
šaltinis. Už eksportuojamą linų produkciją valstybė mokesčių neimdavo. Toks
Lietuvos vyriausybės nutarimas buvo priimtas 1924 metais.
Rokiškio krašte išauginti pluoštiniai linai Londono ir Briuselio biržose buvo
labai vertinami. Anglų firmos, importavusios linus iš Rokiškio apylinkių, pripažino
juos geriausiais pasaulyje. Panašiai atsiliepdavo ir belgų, olandų pirkliai. Iš olandiškos drobės, išaustos iš Rokiškio linų, XIX a. viduryje sau marškinius siūdinosi
ne tik didikai, bet ir valdovai.
Žliubų gyventojai mokėjo auginti pluoštui skirtus linus. Žmonių noras praturtėti skatino jų darbštumą ir savarankiškumą. Dingo rėžiai ir trilaukė žemės
sistema, atsirado racionali sėjomaina, žemės tręšimas, selekcinė sėkla. Žliubuose
visi gyveno pasiturinčiai, saugiai, be fizinio ir dvasinio smurto. Sveika gamta ir
sveikas maistas nekėlė žmonėms jokių papildomų rūpesčių. Laikas bėgo maloniai
ir prasmingai. Didelė ramybė ir džiaugsmas spinduliavo iš žmonių veidų ir akių.
Neretai trobose dūzgė verpėjų rateliai, poškėjo audimo staklės, margavo lino raštai.
Kokios sunkios buvo jaunamarčių kraičio skrynios, kokie dailūs žydėjo vyšnių ir
obelų sodai, lengvabūdiškai žarstydami žiedlapius ant rūtų darželių. Juos merginos
imdavo tvarkyti nuo pempinių (kovo 19 d.). Sodybas puošė geltonosios akacijos,
alyvos, jazminai, skleidžiantys malonų kvapą.

* * *
Didelė ir laukiama šventė buvo Kalėdos – Saulės grįžimo ir Kristaus gimimo
diena. Tylią ir šaltą Kūčių naktį šviesa užliedavo mūsų namus.
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Kūčios – sveiko maisto ir švarios sielos vakarienė. Priimti vargšą Kūčių
vakarienės – tai priimti Dievą, – sako senas paprotys. Kūčių vakarienę pagal tradiciją pradėdavo vyriausias šeimos narys malda ir padėka Dievui, kad visi sveiki
sulaukė Kūčių. Pagal tradiciją palinkėjus sveikatos ir laimės, suvalgius kalėdaitį,
mama ragindavo ragauti visa, ką Dievas davė. Vaikai dėkojo, tėvai linkėjo jiems
augti sveikiems, protingiems ir geriems, sukaupti ryžtą ir jėgas mokslui.
Vaikystėje išgyventos Kūčios liko atmintyje visiems laikams. Vėliau, deja,
tokių Kūčių nepajutau.
Visos šventės savo susikaupimu ir siurprizais primindavo greitai prabėgantį metų laiką, spontaniškai nešantį žmogų į priekį. Sodiečiai mėgo gegužines
pamaldas, beveik kasmet vykusias pas Joną Petrulį. Nepakeičiamos šventės buvo
Joninės – gamtos klestėjimo, vandens ir ugnies susijungimo diena. Apie šį metą
baigiama šienapjūtė, baigiamos rinkti vaistažolės, – ieškodami vaisto pirmiausia atsigręžkime į gamtą.
Per Jonines iš ąžuolo lapų buvo pinamas vainikas ir kabinamas prie varduvininko namo durų. Dėdė Jonas nuo seno mėgo linksmintis ir buvo labai
draugiškas. Jis buvo žemo ūgio, linksmo būdo, malonus su nedidele barzdele
senukas. Gražiai bendraudavo su vaikais. Buvo darbštus ir nagingas. Iš vytelių
pindavo labai gražius krepšius.
Žolinė – atsisveikinimo su žaluma ir gėlėmis diena, vasaros ir rudens sandūra,
per kurią giminėms būtina susieiti kartu – kas nesusieis, tas visus metus bus vargšas.
Bežemis A. Turla aistringai mėgo armonikos muziką. Niekad su armonika
nesiskyrė, vėliau grojo Kamajų kultūros namuose, kur vykdavo pompastiški renginiai, šlovinantys komunistų partiją ir kolektyvinį darbą.
Jaunimas linksmindavosi dažniausiai sekmadieniais po Mišių – klojimuose
vykdavo vaidinimai, šokiai, kuriuose grodavo vietiniai muzikantai.

* * *
Bėgo metai. Valdžia mainėsi – kiekviena bandė žmones savo pusėn palenkti.
Netikri pranašai garbino tautų brolybę ir komunizmo pergalę. Toks dalykas mano
tėvams, ūkininkams, buvo stebėtinai svetimas ir atšalus. Jie niekad netroško didelių
turtų ir tuščios garbės, visada buvo vargšų žmonelių užtarėjai, ypač mama, kuri,
pasikliaudama savo brolio Povilo, Lietuvos kariuomenės kapitono, ir Lino Pimpės,
Kamajų policijos viršininko, pažintimi, išgelbėjo tris žydų šeimas nuo gestapo. Jai
buvo gaila tų paprastų žydų vaikučių, su kuriais ir man teko žaisti Žliubuose.
Likimas pasibeldė į duris – 1941 m. vasario 22 d. į kapus nusinešė mano
tėvą. Mama man buvo viskas. Visa buitimi rūpinosi ji – pakėlė visą namų naštą,
rūpestingai globojo mane, kol baigėsi didžioji jos gyvenimo šventė. Įtemptas, greitas sudėtingo gyvenimo ritmas pakirto jos sveikatą. Daug metų kentėjo skrandžio
skausmus ir 1955 m. liepos 20 d. po sunkios operacijos Rokiškio ligoninėje mirė.
Dievas staiga atėmė vienintelį mano turtą – mamą. Likau be artimųjų ties
kraštutine sielvarto riba. Regis, liepos mėnuo užtemdė mano jaunystės rytą. Gimtieji namai tapo skausmo vieta, kur niekada nebenušvis laimė. Galvoje netilpo
neramios mintys – atrodo, nebejausdamas nei rankų, nei į kumštį suspaustos
širdies, nešiau iš Rokiškio į Žliubus liūdną žinią.
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Mama, vienas stovėjau prie tavo karsto paskutinę atsisveikinimo naktį. Blyškų veidą ir suledėjusias lūpas glosčiau žvakių šviesoje. Po laidotuvių čia gyvent
ilgiau nė mirksnio man nebebuvo prasmės.
Motina trumpai rašė savo gyvenimo knygą, sūriu prakaitu laistydama mielą
gimtinės žemę. Ji buvo savo laiko moteris ir išėjo su savo laiku. O žmogiškoji jos
šiluma man visada primena, kad žinios, protas ir darbas – tai vartai į laimingą
gyvenimą.
Niekam iš mūsų mama nedingsta be pėdsako, be antspaudo mūsų gyvenimo
žingsniuose, darbuose. Kai buvom maži, ji mums atrodė visų gražiausia, protingiausia – kreipėmės patarimo. Kai ūgtelėjom – ji troško gero vaikų išsilavinimo.
Ji viską suprato ir viską atleido savo vaikams.
Gėlės – kapuose, atmintis – širdyje. Iš tikrųjų kažin ar yra šiame pasaulyje
meilė, didesnė ir tauresnė už motinos meilę.

* * *
...1946 m. pavasaris. Dar tik metai, kai nutilo karo griausmas. Visur teberiogsojo griuvėsiai, tėviškės oras tebedvelkė karo gaisraviečių degėsiais. Antrojo
pasaulinio karo metais Žliubų vieškeliu riedėjo karinė technika. Nuo Vaičioniÿ
kaimo pusės Petkūnų kaimo link traukėsi vokiečių daliniai, o iš paskos ant kulnų
jiems lipo rusų kariuomenė.
Tą pačią dieną, kai aplinkui dar aidėjo šūviai, į Žliubų kaimą įžygiavo didelis
sovietų kareivių būrys su leitenantu priešakyje. Buvo liepos mėnesio pradžia. Iš
kaimo moterų leitenantas reikalavo šviežių keptų bulvių, grasino moterims automatu. Kelis šūvius iššovė į orą, nes jos negalėjo jo įsakymo patenkinti. Aš tokio
kraupaus įvykio savo namų kieme dar nebuvau matęs. Vėliau kiekviena diena
ir naktis Žliubuose tapo nerami ir grėsminga. Dieną – stribai, naktį – partizanai.
Karo įkarštis blėso. Frontas stūmėsi Panemunėlio link, dar dundėjo artilerijos
pabūklai, keliais riedėjo tankai bei kita šarvuota rusų technika. Vyko aršūs mūšiai dėl Panemunėlio geležinkelio stoties, kurią vokiečiai atkakliai gynė. Pakelėse
riogsojo sudegę tankai, šarvuočiai, artilerijos pabūklai, kariniai sunkvežimiai, o
miškuose mėtėsi žali kareivių šalmai, buvo galima rasti žuvusiųjų kareivių lavonų.
Virš Šimoniÿ, Kunigíškių, Verksnioniÿ, Taraµdžių kaimų skraidė sovietų lėktuvai ir mėtė bombas ant įsitvirtinusių vokiečių pozicijų, kurioms trūko rezervų.
Plaikstėsi gaisravietės, žemė buvo išsekinta ir nuniokota, virš horizonto kilo dūmai.
Žliubai, esantys slėnyje, nuo karo audrų bemaž nenukentėjo. Vienas artilerijos sviedinys, nukritęs šalia mūsų pirties, gerokai apgadino jos stogą ir sienas,
išbyrėjo pirties lango stiklai. Išsigandęs arklys staiga šuoliais atsidūrė prie tvarto.
Tuo tarpu karvės atsigręžė į pirtį, kur sprogęs sviedinys išrausė gilią duobę,
tačiau pasiliko ganykloje. Ir negana to – ramiai ėdė žolę.

* * *
Lietuviai mėgsta kryžius, senas koplytėles.
Žliubų kaimo lietuvybės simbolis – akmeninis kryžius per karą nenukentėjo ir
buvo tarsi atsvara tikintiesiems, prašantiems Dievo palaimos sunkią būties valandą.
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Kiekvienas alkanas ar paliegęs žmogus, užsukęs į Žliubų kaimą, buvo pamaitintas ir pradžiugintas. Geraširdė mano mama, tarsi nujausdama man teksiančią našlaičio dalią, visur ir visada pastebėjusi alkaną iš svetur atklydusį vaiką,
priglausdavo savo namuose ir rūpindavosi jo sveikata.
Visos Žliubų kaimo moterys tvarkė ir puošė gėlėmis ąžuolų paunksmėje
stovintį kryžių. Praėjus 10 metų po karo, atsirado gaivalų, kurie išdrįso šaudyti
į jį ir sudaužė Kristaus atvaizdą. Vieną vasaros naktį į Žliubus iš kažkur atsibastė automatu ginkluotas ir gerokai įkaušęs rusų karininkas, apsirengęs civilio
drabužiais. Jis ėmė šaudyti į ąžuolus, trobesius, kryžių... Kaimas drebėjo nuo
šūvių. Virpėdami iš susijaudinimo ir baimės, žmonės prašė karininko negąsdinti,
nešaudyti. Prapliupo širdį veriančios aimanos. Visi – ir patys drąsiausieji, ir bailieji – bėgo iš namų, slėpėsi miške ar laukuose. Vėliau šūviai nutilo. Karininkas,
paslydęs nuo aukštų ir slidžių dėdės Jono svirno laiptų, nugriuvo ant žemės
aukštielninkas. Iš prakirsto jo pakaušio pamažu sunkėsi kraujas, kūnas drebėjo nuo
netikėto smūgio, patirto nesėkmingai nusiritus ant kietos, žvyru suplūktos žemės.
Akies mirksniu atsiradę kaimo vyrai, mano pusbrolio Albino vadovaujami, leisgyvį
rusą įkėlė į vežėčias ir išvežė į Kamajų garnizoną, kurio štabas buvo įsikūręs iš
akmenų suręstame pastate. Jame buvo tardomi suimti Lietuvos partizanai ir kiti
valdžios nemalonėn patekę žmonės. Gyventojai stengėsi sužeistajam padėti, nes
bijojo tuometinės valdžios rūstybės.

* * *
Pokario metais Žliubų ir Krylių miškai buvo pilni žmonių, besislapstančių
nuo Sibiro tremties. Ją jau buvo patyręs turtingiausias Žliubų kaimo gyventojas
K. Kirlys. Paliegusį ir priblokštą senuką areštavo iš Kamajų atvykę stribai ir su
dukromis Aldona ir Sofija išgabeno į tolimąjį Sibirą. Ten jis, kenčiantis, ligotas,
negandų apimtas žmogus, greitai mirė. Pačiam K. Kirliui dar jaunystėje plaukai
šiaušėsi, smilkiniuose tvinkčiojo kraujo gyslos, o kūną pylė šaltas prakaitas, kai
rusų kazokai bandė jį pakarti nuosavoje sodyboje, bet nutrūkus virvei paliko leisgyvį gulėti kieme. Kazokams išsinešdinus, tačiau nieko nepagrobus, pamėlynavęs,
tarsi be gyvybės ženklų, mirties prisilietimą patyręs K. Kirlys pusvalandį gulėjo
kieme, kol išsigandę namiškiai įnešė jį į trobą ir ilgai gaivino. Apie K. Kirlio
dukras sklido prieštaringi gandai. Anot kaimynų, jos buvusios labai gražios ir
turėjusios pasisekimą tarp vyrų. Paveldėjusios karštą motinos kraują, dar paauglės
patraukusios kreivais gyvenimo keliais. Iš trijų dukrų viena niekada neišvarydavo
Petkūnų kaimo gražuolio ir nuo jo susilaukė dukrelės.
Šį kartą trėmimo metu Kamajų stribai atsivarė dešimt arkliais traukiamų vežėčių ir išgabeno visą K.Kirlio namų turtą į Kamajų miestelį, kur jį tarp
savęs pasidalijo. Draskė net didelį Kirlio bityną, kuriuo vasaromis rūpinosi jo
žentas mokytojas J. Vaičiūnas. Vasarą jis mums, vaikams, duodavo bičių korių
su medumi laižyti. Vieną stribą, bandžiusį atidaryti bičių avilį ir išsiimti šviežio medaus, bitės darbininkės taip sugėlė, kad po jų užpuolimo jį teko gabenti
į ambulatoriją.
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* * *
Žmones su ašaromis, varu varomi stojo į kolūkį. Už neatvykimą į darbą
mažino sodybinį sklypą, neleido sėti rugių, kad žmogus neturėtų savos duonos –
būtų visiškai priklausomas nuo kolūkio pirmininko.
Pirmieji sunkumai kaime išryškėjo labai greitai. Žemės ūkio gamybai plėtoti
reikėjo patalpų. Nacionalizuotų klojimų ir svirnų nepakako, jie buvo ne vienoje
vietoje, sunku buvo kontroliuoti, todėl plito masinės vagystės.
Žemė, tapusi kolektyvo nuosavybe, ilgainiui virto nereikšmingu pajamų
šaltiniu – už darbadienį pradžioje mokėjo vos 200 gramų grūdų. Kolūkio pirmininkai nuolat keitėsi. Kai kurie buvo savanaudiški, iš kolūkio lėšų krovėsi sau
turtus, neturėjo jokio specialaus išsilavinimo – stebėtinai stigo kompetencijos šioje
srityje. Menkas atlyginimas už darbą neskatino žmonių gerai ir sąžiningai dirbti,
smuko jų pragyvenimo lygis. Dažnai grėsė badas, ypač nederliaus metais. Tik po
dvidešimties metų žmonėms už darbą pradėjo mokėti pinigais. Žmonės nemėgo
kolūkio, todėl savo vaikus stengėsi išleisti į miestą.
Tą neramiąją naktį, kai Žliubuose siautėjo įkaušęs rusų karininkas, mama
nusivedė mane į slėptuvę, kurią M. Nakas buvo įsirengęs po mūsų pirties grindimis. Naktį ištūnojęs slėptuvėje, ryte grįžau namo. Slėptuvėje kaimynas Nakas,
vengdamas mobilizacijos į SSRS kariuomenę ir ginkluotos partizanų kovos, praleido dvejus metus. Slėptuvė, primityviai įrengta po pirties grindimis, dvelkė
drėgme, pelėsiais ir šalčiu. Tik mažytis rankų darbo stalelis, apkrautas senoviškomis, apšiurusiomis knygomis, tvirtino, jog čia gyveno žmogus. Šalimais stovėjo
sena lova ir kėdė. Ir viskas. Aš negalėjau suprasti, kaip mūsų kaimynas čia taip
ilgai slapstėsi nuo arešto ir niekas jo nepastebėjo. Žodžiu, išsisukti nuo sovietų
kariuomenės jam pasisekė neblogai.
Netoli Nako sodybos Žliubuose stovėjo mano tėvo statyta nauja klėtis su
skardiniu stogu. Čia pat šalimais, prie didelio uosio, buvo galima įžiūrėti senovišką šulinį, kurio maži vaikai šalinosi, bijodami į jį įkristi. Tolimais 1948 metais
aš į šį šulinį buvau įmetęs rusišką automatą su šoviniais. Kiekvieną kartą, grįžęs
iš Kauno, bėgdavau prie šulinio. Tačiau po atliktos melioracijos – Žliubų kaimo
sodybų nugriovimo – neišliko jokios to šulinio žymės. Kažkur giliai tebeguli
Antrojo pasaulinio karo trofėjus – rusiškas automatas. Aišku, jis surūdijęs ir
bevertis.

* * *
Kamajų parapijoje niekur nerasi kito tokio magiško žavingo vaizdo kaip
Žliubų kaimas. Už jo – Trakelių miškas, perėjus jį – Jono Jurkšto, vaikystės draugo,
tėvų namai. Juose dažnai lankydavosi mano mama, kilusi iš žinomos Dusetose
Kazakevičių šeimos.
Dabar J. Jurkštas įsikūrė prie didelio ir gražaus Dviragio ežero. Rytinė jo
pusė remiasi į mano draugo sodybą, o vakarinėje dalyje įsikūręs Salų miestelis.
Jonas Jurkštas savo sodyboje išsikasė didelį tvenkinį, kuriame veisiasi žuvys. Šeimininkas jas šeria ir svečiui pasiūlo malonią pramogą – žvejybą. Vasarą jo sūnus
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Gintaras ir mano sūnus Paulius su meškere žvejoja karpius, lydekas, lynus, bet
geriausiai jiems kimba karosai.
Nepaprastai miela Jono žmona Valė, Kamajų A. Strazdo vidurinės mokyklos
penktosios laidos absolventė, žurnalistės Rasos Jagaitės teta. Valė daug metų su
vyru dirbo buhaltere kolūkyje. Bemaž kasmet aš su šeima aplankau juos. Dabar tai vienintelė pasaulietiška vieta toje vaikystės prisiminimų grandinėje – čia
prisimename savo vaikystę, dramatišką pokarį, kolektyvizaciją, kolūkių vadovus,
kolektyvinio darbo sistemą ir neišvengiamą jos griūtį.
„Kompanijinė taktika, vykdoma po partinės biurokratijos vėliava, nesėkmingai baigėsi
žemės ūkyje“, – su šypsena sako įdomus, visapusiškas ūkininkas J. Jurkštas iš Krylių kaimo. Jis taiko sėjomainą pagal savo ūkio tipą. Organinėmis trąšomis tręšia
ariamuosius laukus. Geram derliui gauti papildomai perka salietros. Sėjomainos
sistema pagrįsta ankštinių ir varpinių daugiamečių žolių laukais, kuriuose ganosi
pieninių veikslių galvijai. Jiems reikia skirtingų ganyklų, kuriose auga įvairios
daugiametės žolės, baltieji dobilai, liucerna, svidrė.

* * *
Visko savo kelyje matė Žliubų upelis, nešantis vandenis į Petriõšiškio ežerą.
Didžiulėje Žliubų kaimo gyventojo M. Nako, ilgą laiką dirbusio vairuotoju
Kamajų kolūkyje, šimtametėje liepoje, kurios kamienas storesnis negu pusantro
metro ir su kiauryme, pavasarį kasmet įsikurdavo gandrų porelė. Mūsų gandrai
tėviškėn nuo Nilo sugrįžta per Egiptą, Izraelį, Bosforo sąsiaurį. Pirmasis atskrenda
patinas, po to – jo pati. Bet jeigu ji žūva kelionėje arba susiranda kitą gyvenimo
draugą, gandras nenašlauja, o tuoj peršasi kitai. Tokia nerašyta gamtos taisyklė:
būtinai reikia išsaugoti gandralizdį, išperėti gandriukus.
Kiekvieną pavasarį visi laukdavo gandrų, o vaikai savaip sveikindavo raudonkojus, juos mylėjo, jų laukdavo. Šventai tikėjo, kad jie broliukus ar sesutes
atneša...
Retas kitas paukštis mūsuose taip gerai pažįstamas, gerbiamas ir globojamas
kaip gandras. Jis lydi artoją, šienpjovius, javų kirtėjus, lydi ganyklon išvarytus
gyvulius. Visų akį traukia jo originali išvaizda, gracinga laikysena, kilnus skrydis.
Tradicinės žmogaus ir gandro draugystės simbolis – senas vežimo ratas, įkeltas
į medį ar ant stogo – net šiais laikais būdinga Lietuvos kaimo peizažo detalė.
Daugelis tautų gandrą apdovanojo antgamtine išmintimi. Gandras, girdi,
nujaučiąs sausmetį ir tuomet iš lizdo išmetąs vieną gandriuką. Išpranašaująs perkūniją ir iki žaibui uždegant namą įspėjąs žmones.
Žliubuose gandrai pasirodydavo balandžio mėnesį. Pavasarį, kai potvyniai
nuslūgdavo, sužaliuodavo pievos, padabintos geltonais purienų karoliais, koncertus pradėdavo skardžiabalsė varlių giminė, o ilgakojai gandrai kantriai stovėdavo
upelio seklumoje laukdami, kol ilgu snapu galės sugauti varlę ar žuvį.
Patelė lizde, meistriškai susuktame iš šakų ir šakelių, žolių ir netgi samanų, lizde perėdavo kiaušinius – didino savo šeimynėlę. Sulaukę jauniklių tėvai
rūpinosi jais abu. Rudeniop, kai dienos imdavo trumpėti, paukščiai darydavosi
neramūs. Prieš ilgą kelionę būriuodavosi dideliais pulkais, palikdavo gandralizdį.
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Bėgant metams šimtametė Žliubų liepa nuo vėjų, sniego ir šalčių aplūžo.
Galop ją nupjovė, o suskilusį kamieną sukapojo malkoms.
Melioracija iš gandrų paveržė įprastus laukus, buveinės jiems nebeliko, kaip
nebeliko ir to mažo Žliubų upeliuko su lėkštais, durpingais krantais.

* * *
Aplinkui kaskart darėsi tyliau – tuštėjo sodybos. Didysis melioracijos vajus
neaplenkė daugelio Kamajų parapijos kaimų – Žliubÿ, Petk¿nų, Vaičioniÿ ir kt.
Gyventojai buvo priversti nugriauti savo trobesius, statytus praėjusio šimtmečio
pradžioje ar vėliau. Darbščius žemdirbius suvarė į kolūkį, iš pradžių pavadintą
Lenino keliu, vėliau, nepateisinus šio garbingo vardo ir prijungus kitus kaimus,
kolūkis buvo pavadintas Kamajai. Vyresnieji Žliubų kaimo gyventojai įsikūrė Kamajuose, o jų vaikai, suprasdami, kad kolūkyje pragyventi bus sunku, pasklido po
visą Lietuvą, miestuose įgijo įvairias specialybes ir nebegrįžo pas tėvus gyventi.

* * *
1955 m. rugsėjo 1 d. ir aš atsisveikinau su Žliubais – visiems laikams palikau
savo gimtinę, išvykau studijuoti į Kauną. Priešakyje buvo ilgas ir sunkus mokslo
kelias. Varganas studentiškas gyvenimas be tėvų paramos apgaubtas liūdesio ir
išmintingų žmonių patarimo.
Klasės auklėtoja Veronika Pučinskaitė palinkėjo man niekada nepamiršti mokyklos, išsaugoti jaunystės atminimą ir gimtųjų namų šilumą. Jos šilti ir prasmingi
žodžiai, pasakyti gauburiuotoje Kamajų miestelio aikštėje mano mamos laidotuvių
dieną (1955 m. liepos 23 d.), paliko man didžiulį įspūdį. Negaliu užmiršti tų
žmonių, kurie tokią sunkią valandą buvo šalia manęs.
Kas Kamajų A.Strazdo vidurinėje mokykloje per geografijos pamokas buvo
svajonės, gyvenime tapo realybe.
Gyva gamta šiame gimtosios žemės kampelyje tebejaudina mano vaizduotę.

* * *
Senas lietuviškas tradicijas turėjusio Žliubų kaimo nebėra. Dabar jį primena
tik išlikę šimtamečiai ir plačiašakiai ąžuolai, tvirtai šaknimis įsišakniję į Žliubų
žemę. Nuo seniausių laikų ąžuolai yra gamtovaizdžio puošmena. Jie nebuvo kertami. Dar XVIII a. buvo tikima, kad kas kirviu tą šventą medį palies, bus pats
tuo pačiu kirviu paliestas.
Žliubų kaimo relikviją – kryžių su Kristaus simboliu, ne kartą piktavalių žmonių niekintą, sodiečiai, pasitarę su Kamajų klebonu, perkėlė į Kamajų
Šv. Kazimiero bažnyčios šventorių, kuriame yra palaidotas anksti miręs mano
brolis Povilas (1934–1936). Daug ašarų išliejo tėvai dėl netikėtos jo mirties, kurios
priežastis – plaučių uždegimas, nustatytas pavėluotai.
Bemaž kiekvienais metais, gerokai pasiilgęs gimtinės, aš aplankau iš žemėlapio dingusį Žliubų kaimą. Jo gamtovaizdis iki šiol toks pat artimas ir mielas.
Mažomis kalvelėmis išsibangavę laukai dabar vėl suskirstyti rėžiais kaip gilioje
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Per melioraciją išsaugoti Žliubų kaimo ąžuolai. Agnės Kepalaitės nuotr. 2015 05

senovėje. Nesvarbu, kuo žmogus tapo, kur nukeliavo, šitos žemės pėdos, to dangaus lopinėlio jis nebegali užmiršti, nes gimtinė viena, o kelių ją palikti labai
daug. Todėl labai sunku tą jausmą nusakyti žodžiais. Kaskart vis kitaip išgyvenu
susitikimą su Žliubais.
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Kai kurie kiti kaimai
Parengė Stasė Gruoblienė

Ažubalių kaimas
Pasakojo Marija Čirūnienė (Kepalaitė)

Aš esu Marija Kepalaitė-Čirūnienė. Gyvenu Kãlvių kaime, Kamajų seniūnijoje. Noriu
papasakoti apie gimtojo Ažubalių kaimo žmonių gyvenimą, praeities laikus. Prisimenu savo gimtąjį kaimą, koks jis buvo mano vaikystėje. Kaimo ūlyčioje buvo apie
42 sodybas.
Šalia Ažubalių kaimo buvo mažų kaimelių, tai Pagojºs kaimas, kur gyveno Vizbarų ir Smalsčių šeimos, Paįvodžio kaimas, kuriame gyveno Antano Dagio ir Matulevičų
šeimos. Dar buvo Pakalnių kaimas. Ten gyveno Justino Krasausko ir Baliūnų šeimos.
Visi šių kaimų gyventojai, įskaitant ir Ažubalių kaimą, gyveno ir jautėsi tarsi vieno kaimo gyventojai. Kiekvieną rudenį visi šių kaimų gyventojai bendrai užsakydavo mišias ir
melsdavosi kasmet vis kitame kaime. Melsdavosi rudenį po derliaus nuėmimo nuo vakaro
iki ryto 4 valandos. Per pertraukas pasivaišindavo savo susineštais valgiais.
Visi gyveno draugiškai, vieni kitiems padėdami. Svarbiausias darbas buvo javų
kūlimas. Kuliamąją pasisamdydavo ir per visus kiemus be prašymų vieni kitiems talkino.
Po kūlimo darbų kiekvienoje sodyboje būdavo vaišės ir šokiai. Armonika kūlimo metu
važiuodavo kartu. Groti mokėjo beveik kiekvienas, tai Tumai, Grižai, Kepalai, o kokius
balsus turėjo vyrai, kiek gražių dainų mokėjo. Prisimenu, kaip dainuodavo Marytė Dagytė,
Onutė Kepalaitė. Mėgo dainuoti ir humoristines dainas.
Nei karūnos, nei vainiko,
Viršugalvis jau nupliko.
Oi učia učia učia
Duokit vyno ne alučio,
Mums alučio jau gana,
Samagono trūkuma.

Ažubalių kaimavietė. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
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Algirdo Tumo sodyba Ažubalių kaime. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10

Kaime gyveno Kalviuose mokytojavusi ir atitekėjusi į Ažubalius už Kepalo Uršulė
Kepalienė (Makutėnaitė), vadinama Ponia. Ji organizuodavo gegužines bei įvairius suėjimus,
kurdavo eilėraščius apie kaimo žmones, jų darbus. Mėgo juos deklamuoti bendraudama
su žmonėmis. Ypač greitai pavykdavo sukurti humoristinius eilėraščius, netgi keliaujant:
Lietuva tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Tavo sūnūs iš bidonų
Samagonų semia.
Seilas bliaukia kaip ir telia
Ir vėl tveria už butelia.
Kukurūzai tai grūdai,
Tai naudingi pašarai.
Kai prinoksta jų grūdai,
Reikia pjauti juos skubiai.
Prisimenu, kaip prasidėjo karas. Visi kalbėjo, kad manevruoja (prasidėjo manevrai).
Vieną rytą į kaimą suvažiavo Juodonių kaimo gyventojai su vežimais ir pasakė, kad pas juos
(už trijų kilometrų) jau vokiečiai. Pasigirdo šūviai, pradėjo degti Juodoniÿ kaimo gryčios.
Vieną rytą sėdim su tėčiu ant suoliuko prie gryčios, ateina apie 10 rusų kareivių,
tėtės klausia, ar nebuvo vokiečių. Išgirdę, kad nebuvo, jie patraukė tolyn. Nuėjo iki Pagojės kaimo, o nuo Krylių mokyklos vokiečiai pradėjo šaudyti, taip tuos rusų kareivius ir
nušovė. Kaime pasirodė daugiau rusų kareivių. Tolyn jie jau nėjo, sustojo kaime. Mūsų
šeima pasikinkėm arklį ir traukėmės į Ažubalių mišką. Ten kaimas turėjo išsikasęs bunkerį. Sulindom, bet kai pradėjo šaudyti ir pabiro žemės ant galvų, išlindom. Tada vėl su
arkliais važiavom į Gudoniÿ kaimo pusę ir ten išbuvom apie keturias dienas. Turėjom
pasiėmę maisto, patalų, o buvo liepos mėnuo. Frontas pasitraukė į Kamajų pusę, ir mes
grįžome namo.
Rusų kariuomenės vadovybė įsakė kaimo vyrus imti į karą. Vieni ėjo kariauti,
kiti į mišką. Prasidėjo baisybės. Tie, kurie ėjo į mišką, buvo vadinami partizanais, o į
kariuomenę – stribais. Prasidėjo gaudynės, šaudymai.
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Seserų Jurgelionyčių
gyvenamasis namas
Ažubalių kaime.
A. Petrašiūno nuotr.
2012 07 10

Vieną naktį į Dominyko Kepalo klojimą suėjo apie 20 partizanų. Saulei tekant Bronė
Kepalaitė pamatė ateinant rusų kareivius. Išlindo per langą ir bėgo pranešti partizanams,
nes jie miegojo. Pranešus grįžo trobon, tačiau rusų kareiviai ją pastebėjo. Apsupo trobą.
Partizanai, bėgdami slėniu, išsigelbėjo. Kareiviai jos šeimą pasodino saulėje prie daržinės,
tardė ir išlaikė visą parą, po to Bronę ir jos brolį Vladą išvežė tardyti į Rõkiškį.
Petro Dagio miške buvo bunkeris. Jį išsikasė partizanai. Kartą kareiviai vijosi
partizanus Vytautą Dagį, Juozą Grižą, Feleksą Balaišį ir Juozą Sabalį. Jie skubėjo slėptis
bunkerin. Tačiau pasislėpė tik Juozas Grižas, o kiti, bunkerio įėjimą užridenę akmeniu,
pasileido tolyn. Kadangi buvo įskųsta, kareiviai greit surado bunkerį ir liepė išlįsti, šis
nepakluso ir buvo nušautas, o mano tėvą ir Petrą Tumą išvarė mirusį paimti iš duobės.
Kūną išsivežė.
Prisimenu savo kaimą ir jo draugiškus žmones. Damulis Kepalas turėjo pirtį, į
ją eidavo pusė kaimo. Jis turėjo ir jaują linams minti, tai visi pas jį važiuodavo minti
linų. Man labai patikdavo varyti arklį. Vieni linus meta ant velenų, arklys tuos velenus
suka ir jau iškrinta išminti linai.
Kaimo jaunimas mylėjo Dievą ir tėvynę. Gegužės mėnesį vykdavo mojavos (gegužinės pamaldos) pas Antaną Balaišį. Leonas Kaušakys arba Jonas Meškeliūnas skaitydavo
maldas, Stasys Balaišis giedodavo Marijos litaniją, pritardavo ir kiti. Tėvai vaikus visada
vesdavosi į mojavas [gegužines pamaldas], į laidotuves, į bažnyčią. Jei kurį sekmadienį
į bažnyčią nenuvažiuoji, tai 12 valandą visa šeima kalba rožinį.
Ažubalių kaime gyvenantys žmonės buvo labai gabūs, mokėjo įvairių amatų. Mano
tėvas buvo batsiuvys, statybininkas, Petras Tumas išdirbdavo odas, iš kurių siuvo batus
savo šeimai. Siuvo ir Vladas Tumas. Jonas Balaišis buvo viso kaimo kalvis. Verutė Žigytė buvo siuvėja. Antanas Žigė darydavo karstus, o Vanda Jurgelionytė garsėjo margais
audimo raštais. Vėliau kaime siuvo Pranė Balaišienė ir Bronė Dagienė. Kostiumus vyrams
siuvo Kazys Grižas.
Ažubalių kaimo gyventojai buvo laidojami Kunigiškių kaimo kapinaitėse (Anykščių r.).
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Išliko atminty, kad žmonės buvo kaip
broliai. Prieš mano tėtės mirtį atėjo Petras
Tumas, apsikabino ir klausia: „Ar tau labai
sunku?“ Atsakė, kad labai sunku (mirė
būdamas 44 metų nuo plaučių džiovos).
Sodybos ūkiniai pastatai buvo krečiami iš molio. Vienam kieme eilę krečia,
tada laukia kol išdžius, tada eina į kitą
kiemą krėsti, taip ir statė. Gyvenamieji
namai ir klėtys buvo renčiami iš rąstų.
To meto žmonės buvo sąžiningi,
niekas nerakino durų.
Atsimenu gegužines. Šokom Jono Balaišio kluone. Būdavo iškelta tautinė vėliava,
apšviesdavo liktarnos. Įėjimą apipindavom
vainikais. Grodavo savi muzikantai. Šokdavom polką, valsą. Šokom, kiek norėjom.
Šuliniai buvo beveik kiekviename
kieme, bet pats skaniausias vanduo buvo
Vlado Tumo šuliny.
Aš buvau labai drąsi ir landi, Vanda Jurgelionytė (kairėje, su audiniais)
viskuo domėjausi. Kai man buvo treji metai, ir vyresn. bibliotekininkė G. Matukienė.
nuvežė mane į Krylių mokyklą skiepyti nuo A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
raupų. Visi vaikai labai verkė, nes bijojo,
o mane ant rankų paėmė Ona Kepalaitė (jai buvo 13 metų). Sakė, kad neskaudės, tai
ir neskaudėjo. Tai buvo mūsų draugystės su ja pradžia. Vėliau ji mokėsi Salose, o aš
augau. Kai man atėjo laikas bermavotis [priimti sutvirtinimo sakramentą], tai ji mane
vežėsi į Panevėžį traukiniu. Tai buvo mano pirmoji kelionė traukiniu.
Mano tėvai buvo draugiški. Tėvo vardas buvo Jonas, tai jaunimas visada per Jonines
apvainikuodavo. Vainiką kabindavo naktį, kad niekas nematytų. Tėvas visus vaišindavo.
Kai man buvo septyneri metai, aš pamilau Juozą Sabalį, o mano draugė Onutė
mylėjo Vizbarų Untuką. Jie abu buvo partizanai. Mano Juozą kareiviai išsivežė Rokiškin ir po mėnesio parvežė karste, o Vizbarų Untukas žuvo Šimonių girioje, nebuvo nė
palaikai surasti.
Praėjo laikas, žaizdos užgijo. Mes susiradom sau mylimus, aš – Petrą Čirūną, o
jinai – Kastulį Kaušakį. Abi ruošėm kraitį. Audėm rankšluosčius, kapas. Dirbom dainuodamos. Kadangi aš buvau veiklesnė, tai ištekėjau pirma, nors ji buvo dešimčia metų vyresnė.
O tada jau prasidėjo „linksmieji“ laikai. Kaimo griovimas, kolūkių kūrimas. Atvažiuoja saugumas, suvaro visus į vieną kiemą ir agituoja rašyti pareiškimus stoti į kolūkį.
Kai kurie pabėgdavo į kitą kaimą ir pasislėpdavo. Ilgai ir visokiais būdais darbavosi,
kol visus sugrūdo į kolūkius. Atėmė iš žmonių viską – gyvulius, padargus, arklius su
visais pakinktais. Dirbom kolūkyje. Brigadininkas Vladas Kepalas davė du arklius, tai
akėjom kolūkio dirvą. Buvau penkiolikos metų. Buvo surinktos dvi karvių grupės, iš
viso 24 karvės, jas melžiau aš ir Stasė Grižienė. Karvės stovėjo Jono Meškeliūno, Leono
Kaušakio, Povilo Dagio tvarteliuose. Vandenį žiemos metu pačios sėmėm iš šulinio, nešėm
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ir girdėm karves. Duodavom ir pašarų. Vasaros metu karves rišom lenciūgais [grandinėmis] prie medinių kuolų, kuriuos įkaldavom į žemę akmeniu. Karves melždavom tris
kartus. Primelžtą pieną veždavom arkliu į Jono Tumo sodyboje (Kalvių k.) esantį prūdą
atšaldyti. Vėliau su kitu pienu veždavom į Jono Sabalio (Kalvių k.) pieninę. Pienininku
tuo metu dirbo Jonas Zovė iš Krylių kaimo. Pieną separuodavom rankomis. Išsiplovusios
bidonus važiuodavom namo. Tuo metu dirbom dar vadinamajame Kalvių kolūkyje, kuriam priklausė ir Ažubalių kaimas. Fermos vedėju dirbo Juozas Bendorius, vėliau Jonas
Kepalas, dar vėliau Juozas Juzelskis iš Mikni¿nų kaimo. Kolūkio pirmininkas buvo Jonas
Paunksnis.

Ba÷šiškiai
Vytautas Vaičionis

Jonas Diržys ir jo žmona Ona, gimę 1907 m., turėjo 4 vaikus: dukrą Elvyrą, gim. 1937 m., sūnus – Vytautą, gim. 1938 m., Leoną, gim. 1939 m., ir Juozą,
gim. 1940 m.
Juozas buvo partizanų ryšininkas. Draugai partizanai pas juos skalbdavosi
drabužius, apsirūpindavo maistu. Juozas turėjo brolį Joną, kuris gyveno kitame
namo gale, jis buvo nevedęs. 1950 m. stribams apsupus partizanus miške, įvyko
susišaudymas. Buvo nušautas partizanas Vairiukas, o antram Diržys padėjo pabėgti. Už tai buvo suimtas, dvi savaites Ragelių miestelyje stribarnioje laikytas,
muštas, tardytas, po to perkeltas į Panevėžį, nuteistas ir išvežtas į Sibirą kalėti.
Diržys su broliu turėjo 20 ha žemės.
Venslovas su žmona gyveno greta Juozo Diržio. Susišaudymo metu davė
arklį partizanui (kurio pavardės nežinau), kartu su Juozu Diržiu organizavo jo
pabėgimą nuo stribų. Jis irgi buvo suimtas, tardomas ir mušamas Ragelių stribarnioje. Kartu su Juozu Diržiu buvo nuvežtas į Panevėžį ir nuteistas. Išvežtas į
Sibiro kalėjimą.
Levandavičius su žmona gyveno prie miško, kur ilsėjosi partizanai ir buvo
išduoti. Ten buvo nušautas ir Vairiukas. Levandavičius kartu su Venslovu, Juozu
Diržiu buvo suimtas. Jie buvo tardomi, mušami ir nuteisti išvežti į Sibirą.
Juos išdavė nepilnametis apsimetėlis, kuris naktimis eidavo su partizanais, o
dieną neva stebėdavo stribus. Po kurio laiko išdavė partizanus. J. Diržys nuvežtas
į stribarnią Ragelių bažnytkaimyje. Ten uždarytas į sandėlį. Naktį jį prikėlė, davė
vežimėlį ir privertė Varniuko lavoną paguldyti į vežimėlį, nuvežti už tvartų ir
palaidoti. Jis iškasė duobę ir jį palaidojo.
Gal prieš 15 metų Vairiuko giminaičiai pradėjo ieškoti, teirautis, kur jis
partizanavo ir kur gali būti palaidotas. Jiems pažįstami rekomendavo kreiptis į
Juozą Diržį, nes tas gerai pažinojo Varniuką. Giminaičiai nusivežė Juozą Diržį į
Ragelių miestelį, kur Juozas Diržys buvo stribų priverstas palaidoti Vairiuką. Po
ilgo ieškojimo rasta Vairiuko kaulai. J. Diržys – mano dėdė, mamos brolis, pats
man tai papasakojo.
Ba÷šiškių kaime neliko nė vieno gyventojo.
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Čižai
Ona Girgždienė

Čižÿ kaimas – tai Kamajų miestelio priemiestis. Mūsų kaimas prasideda už
1,5 kilometro nuo Kamajų į rytus. Kaimas keturių valakų: Čepukų, Makutėnų,
Lašų, Smalsčių. Už kaimo rytų pusėn seniau buvo žydo karčema, tenai supirkdavo
iš valstiečių linus, sėmenis, grūdus, bet toje karčemoje buvo parduodama ir daug
degtinės. Kadangi pardavę produkciją vyrai gaudavo pinigų, tai neretas juos ir
pragerdavo. Girtavimas šeimose būdavo ir seniau negeras įprotis.
Smalsčių valakas iš kitų valakų buvo turtingiausias. Kai tėvai numirė, liko
suaugę du sūnūs ir trys dukterys, visi labai darbštūs. Dvi seserys ištekėjo, o
broliai pradėjo labai gerti, tai viena pasilikusi sesuo nebeištvėrė brolių išgėrimų,
karčemą padegė ir išvažiavo Rygon. Tai visi labai džiaugėsi jos pasiaukojimu.
Seniau ir dabar besaikis alkoholio gėrimas – tai baisi nelaimė šeimoms.
Šeimos buvo gausios, gyveno – kas netingėjo dirbti. Kai kas išvažiavo į
Ameriką, Argentiną. Mano du dėdės išvažiavo į Ameriką. Matas Lašas sugrįžęs
nusipirko 60 hektarų žemės, išgyveno iki mirties, o Juozas žuvo kasyklose. Be
to, dalis žmonių išsiskirstė kur po visą Lietuvą ir Čižuose visai mažai pasiliko.
1949 m. gegužės 15 d. buvo sušauktas kolūkio susirinkimas, susirinko
Mick¿nų, Čižų ir Vaštakÿ kaimo žmonės. Pirmininku išrinktas Antanas Makutėnas,
sąskaitininke – Ona Lašaitė. A. Makutėnas tiktai vienerius metus pavadovavo,
jo vieton buvo išrinktas Albertas Čepukas, kuris labai gerai vadovavo kolūkiui
Šilas. Vėliau Šilo kolūkis buvo sujungtas su kolūkiu Vyturys, bet nedideli kolūkiai
tuojau buvo sujungti į didelį kolūkį, kuris pavadintas – Naujas gyvenimas. Paskui
buvo prijungtas ir Aukštåkalnių kaimas. Pirmininku paskirtas Albertas Čepukas,
sąskaitininku – Jonas Kačkonas. Kadangi A. Čepukas susirgo, tada į kolūkį atvežė
iš rajono Vladą Tūską, kuris būdamas pirmininku labai stengėsi padėti kolūkiečiams, buvo geras žmogus. Kai žuvo jo dukra, kolūkiui vadovauti atsisakė. Tada
iš rajono atvežė pirmininku Petrą Namajūną. Viena kolūkietė pasakiusi – jeigu
gražus, tai priimsime. Petras buvo gražus. Taip ir pradėjo vadovauti, ilgai gerai
vadovavo iki pensijos. Tada atvežė Vidmantą Kanopą, labai energingą gražų vyrą.
Tuomet jis pradėjo kolūkį kelti – ėmėsi statybų, pradėjo žmonėm statyti namus.
Ateidavo žmonių iš toliau – atsirado darbininkų. Pastatė dideles fermas, bet jį
tuojau pakėlė aukščiau į rajoną ir jis išvažiavo. Kadangi kolūkis laikėsi gerai, tai
nebereikėjo vadovų iš rajono. Iš savų kolūkiečiai išsirinko kolūkio pirmininku
Alvydą Bekintį. Buvo geras žmogus, dirbo ir veterinarijos gydytoju. Neilgai reikėjo
dirbti, pasibaigė kolūkiai.
1986 m. mano brolis Antanas sumanė visiems susirinkti į Čižų kaimą. Susitikimas įvyko.
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Iš Krylių kaimo istorijos
Pranas Gendrutis Mažeikis

Krylių kaimas įsikūręs Dvíragio (Salÿ) ežero rytiniame pakraštyje. Čia ežeras,
apsuptas kalnelių, išsilieja ir baigiasi ties Jurgio Vilio sodyba. Krýliai išsidėstę tarp
Girìlės ir kaimo, vadinamo Skynimu, miškų. Penki kilometrai iki Kamajÿ, su kuriais jungia du keliai: per Vaičiónis į Kurkliečiùs bei Taraldžiùs ir nuo Urbõniškio
per Mork¿niškį, Žliubùs. Melioravus kaimo žemes, šis kelias buvo panaikintas.
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, 1922–1923 m. valstiečiams buvo
išdalintos žemės, ir kiekviena kaime gyvenusi šeima gavo žemės. Žmonės kėlėsi
iš kaimo į vienkiemius, statėsi trobas, sodino medžius, veisė sodus.
Buvo pradėta rūpintis ir vaikų mokymu. 1914 m. Krylių kaime, Silvestro
Zovės name, įkurta mokykla. Šis medinis dviejų galų namas ir dabar tebestovi.
Čia mokykla išbuvo tik vienus metus, kitais metais buvo perkelta pas Petrą Jurkštą
tame pat kaime. Kadangi savo patalpos mokykla neturėjo, beveik kasmet buvo
perkeliama iš vieno ūkininko namų į kitus. Ilgiau užsibuvo Urboniškio kaime,
Vygºlių dvaro mūriniame name.
1934 m. šios mokyklos pirmame skyriuje teko pradėti mokytis ir šių eilučių
autoriui. Namas buvo ilgas, suręstas iš akmenų, jame gyveno kelios šeimos, o
vienas didelis kambarys buvo skirtas mokyklai. 1939 m. ant kalnelio, prie kelio,
einančio iš Krylių į Kãlvius, buvo pastatyta 2-jų aukštų medinė mokykla. Joje
buvo 6 skyriai. Vaikai susirinkdavo ir iš aplinkinių kaimų – Verksnioniÿ, Taraldžių, Kalvių, Urboniškio.
Gavę žemės valstiečiai per keletą metų įsikūrė vienkiemiuose, ir apie
1937–1940 m. Krylių kaime jau buvo 30 sodybų, kuriose gyveno 140 žmonių. Kai
kurios šeimos buvo gan gausios: Petro Starkaus šeimoje augo 12 vaikų, Silvest
ras Zovė turėjo 6, Ona ir Jonas Mažeikiai – 4 vaikus. Ūkininkai, turėję mažiau
žemės, leido vaikus į Salų žemės ūkio mokyklą. Ją baigė ir Akvilė Drūčiūnaitė,
Valė Mažeikytė, Jono Mažeikio sūnus Boleslovas ir duktė Sofija.
Valstiečiai žemės ūkio mašinų neturėjo, kaime buvo tik viena kita javų
kertamoji mašina. Žemės galulaukės buvo šlapios, pievos pavasarį dažnai užliejamos, todėl valstiečiai kasė griovius, sausino dirvas. Žmonės buvo labai darbštūs.
Mano tėvas Jonas Mažeikis turėjo 10 ha žemės ir dar 15 ha nuomojo iš
kaimyno, laikė tris darbinius arklius ir prieauglį. Visus darbus dirbo pats. Buvo
labai nagingas, pasidarydavo ūkinius padargus, vežimus, roges, pakinktus. Pats
mokėjo ir arklius pakaustyti. Kadangi vyresnis sūnus Boleslovas dirbo pieno
punkte, tėvui ūkyje mažai galėjo padėti. Jaunesnis sūnus Pranas, besimokydamas
pradžios mokykloje, padėjo irgi pagal savo galimybes – akėjo, drapakavo žemę,
šėrė, girdė gyvulius.
Kiekvienas kaime prie kelio gyvenantis valstietis turėjo priskirtą gabalą kelio, kuriuo privalėjo pasirūpinti: pavasarį pažvyruoti, palyginti, pagilinti pakelės
griovius.
Žemės nebuvo derlingos, todėl dažnas ūkininkas augino linus. Kadangi
Krylių kaime nebuvo jaujos, tai linus mindavo ir džiovindavo Morkūniškio kaime,
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Autorius prie tėviškės ąžuolo

pas ūkininką Neniškį. Visą rudenį ir žiemą tėvai linus braukdavo, šukuodavo ir
veždavo į Panemunºlio linų fabriką perdirbti.
Ūkininkai, kurie po reformos buvo gavę miško, jį augino, tausojo, neskubėjo kirsti. Taip ir mano tėvas – nors turėjo savo miško, bet žiemą važiuodavo
rogėmis medžių pirkti net į Šimónis.
Kaimo jaunimas Šv. Jono atlaidų ar kitomis progomis mėgo pasilinksminti.
Geriausia vieta buvo Dviragio ežero pakrantėje prie Silvestro Zovės sodybos.
Rengdami gegužinę, aikštelę aptverdavo kuolais, apjuosdavo juosta, apkaišydavo
berželiais, pristatydavo lentinių suolų. Aikštelės viduryje ant aukšto stiebo iškeldavo
gėlių vainiką, o prie įėjimo įrengdavo vartus (bromą). Pakviesdavo armonikininką,
šokdavo ir dainuodavo iki paryčių. Nebūdavo nei girtų, niekas nesimušdavo.
Kaime gyvenimas pasikeitė, prasidėjus karui. Valstiečiams buvo uždėtos
prievolės, mokesčiai. Iš tėvo vokiečiai atėmė gerą darbinį žemaituką ir netgi į
Kåmajus įsakė nuvaryti. Neturėjo žmonės muilo, žibalo, net degtuką skeldavo
pusiau. Sovietams okupavus Lietuvą, valstiečiai buvo apkrauti mokesčiais, prievolėmis, turėdavo atiduoti didžiąją dalį savo derliaus. Prasidėjus kolūkių kūrimui,
iš kaimo atimta žemė, inventorius, darbiniai gyvuliai, padargai. Žmonės buvo
priversti eiti į kolūkį dirbti, o gaudavo kilogramus dirsių. Krylių ūkininkas Dapkus
buvo išbuožintas, Jurgio Vilio šeima ištremta. Valstiečių ūkio šeimai buvo palikta
tik 60 arų žemės.
Naktimis kartais partizanai traukdavo į kaimą. Vaikai per miegus girdėdavo,
kaip kažkas dunksėdavo sode – praeinantys obuolių pasikrėsdavo.
Jaunimas, kas galėjo mokytis, spruko į miestus.
Kolūkių žemę dirbti technika trukdė vienkiemiai. Parengus žemėtvarkos
ir melioracijos projektus, vienkiemiai buvo likviduoti. Iš Krylių kaime buvusių
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30 vienkiemių liko 5 sodybos, nepaliestos melioracijos. Visi pastatai nugriauti,
medžiai nukirsti, sodai išrauti. Mano
tėvai Ona ir Jonas Mažeikiai buvo priversti išsikelti į Joniškºlį pas vyresnę
dukterį Sofiją.
Prisimenu liūdną epizodą, kai,
sėsdamas į mašiną išvažiuoti, pasigedau
tėvo. Einu jo ieškoti ir randu sėdintį
už tvarto ant sienojų ir raudantį. Tai
buvo paskutinis jo atsisveikinimas su
savo statytais namais, užveisti sodu,
laukais. Tėvai be savo namų nebeilgai
ir išgyveno. Tais pačiais metais mirė
mama, o po mėnesio – ir tėvelis. Liko
jie palaidoti Joniškėlyje, nebesugrįžę į
savo Krylius.
Kaimo ūlyčioj augo keletas pasodintų medžių. Vienas ąžuolas prie
buvusių Jono Mažeikio namų ošia ir
dabar. Jam jau per 120 metų. Jono gimimo metais medį pasodino jo dėdės – Autorius prie Krylių kaimo vėliavos
Adomas ir Jonas. Mažeikių sodybos
vietoje jau kelinti metai susirenka gausi giminė, susikūrusi vešlų giminės „medį“
ir pašventinusi Kamajų bažnyčioje savo vėliavą.

Martinynė
Regina Vaičionienė (Valančiūnaitė)

Mano gimtinė Martinýnė – mažas kaimelis Rokiškio apskrityje, Kamajų valsčiuje. Prie Martinynės artimiausi kaimai buvo Guči¿nai, Ju»kupiai (Panemunºlio apyl.)
ir Salågirio miškas. Kaimelio pavadinimas kilo iš Martyno (nežinau, ar tai vardas,
ar pavardė). Taip pasakojo mano tėveliai. Šis žmogus turėjo ten palivarką, apie
23 ha žemės. Jo žemė buvo padalyta 3 gyventojams. Dalijimo priežasties aš nežinau. Gal tai buvo žemės reforma.
Mano seneliai iš tėvelio pusės buvo išvažiavę uždarbiauti į Petrogradą.
Spalio perversmo įvykiai nusavino jų uždirbtus pinigus, laikytus banke. Jie grįžo
į Lietuvą apie 1921 metus. Iš Martyno jiems buvo paskirta 7,5 ha žemės. Ar jie
turėjo tą žemę išsipirkti, ar kaip kitaip – aš nežinau. Iki išvažiuodami į Petrogradą, jie žemės neturėjo. Kiti du kaimelio gyventojai gavo po ~ 8 ha žemės
(tiksliai negaliu pasakyti).
Martinynėje gyveno 3 šeimos. Mano senelis, pavarde Antanas Valančiūnas,
gim. apie 1885 metus, močiutė (jo žmona, man – močiutė) Marija Valančiūnienė,
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gim. apie 1890 metus, sūnus Petras, gim. 1908 m., dukra Marytė, gim. 1910 m.,
sūnus Antanas (mano tėvelis), gim. 1912 m., duktė Valerija, gim. 1920 metais.
Mirus mano seneliui, o močiutei su dukra Valerija išvažiavus gyventi į Kauną,
namuose gyveno mano tėvelis Antanas Valančiūnas, mano mamytė Konstancija,
gim. 1908 m., duktė Regina, gim. 1936 m. ir sūnus Donatas, gim. 1945 m.
Mūsų artimiausi kaimynai buvo Birų šeima. Vyras Juozas Bira, gim. apie
1900 m., žmona Birienė (vardo neprisimenu) ir keturi jų sūnūs: Kazys, gim. apie
1919 m., Pranas, gim. apie 1921 m., Antanas, gim. apie 1924 m. ir Alfonsas, gim.
apie 1927 m.
Trečia šeima buvo Vilučiai: Jurgio Vilučio mama Vilutienė (vardo neprisimenu), Jurgis Vilutis, gim. apie 1916 m., jo sesuo Ona, gim. apie 1918 m., žmona
Pranė, gim. apie 1909 m., sūnus Regis (gal Regimantas, bet taip jį vadindavo jo
tėvai), gim. apie 1938 m.
Antrasis pasaulinis karas mūsų kaimelio nepalietė. Mes matėme tik atžygiuojant rusų kariuomenę. Tai buvo 1944 metų vasarą. Mūšių prie mūsų nebuvo.
Dar prieš kolektyvizacijos pradžią mano tėvelis pradėjo dirbti Salagirio miške
miško darbininku (Kamajų girininkija). Mamytė dirbo kolūkyje Už taiką, ten dirbo
ir kitų šeimų žmonės.
Melioracija sunaikino mūsų kaimelį. Mano tėveliai išvažiavo gyventi į
Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietę (ten nusipirko namelį). Birų šeima
išvažiavo į Salas. Vilučiai persikėlė į Rokiškį. Namų neliko. Kolūkis kaimelio žemėse įrengė ganyklas. Tiksliai nežinau, kuriais metais mūsų kaimelio pavadinimo
neliko ir registre.
Nepriklausomybės metais mes su broliu už tėvelių žemę gavome kompensaciją mišku. Mano brolis Donatas gyvena Kurš¸nuose, aš – Kretingojê. Iš kitų
šeimų galbūt dar yra gyvas Alfonsas Bira, iš Vilučių – sūnus Regis Vilutis.

Pùrpiškis
Vytautas Vaičionis

Dvarininkas Šūtas su žmona ir dukra Irute, gimusia 1926 m. Jų valdose
buvo gal 60 ha. Išvežti į Sibirą 1941 m. Frontui einant buvo sudeginti trobesiai,
liko svirnas, kuriame apsigyveno dvi šeimos.
Antanas Barčys ir jo žmona Valia turėjo dukrą. Jie buvo ūkininkai. Nepriklausė jokiems stribams nei partizanams.
Daščiorų šeima gyveno kartu svirne kitoje pusėje. Šeima: vyras, žmona,
turėjo du vaikus. Jų šeima buvo sušaudyta.
Buvusiame dvaro kumetyne gyveno Tervydis su žmona, turėjo 4 mažus
vaikus. Du iš jų lankė Totoriškių pradinę mokyklą.
Atokiau nuo dvaro vienkiemyje gyveno Kreglys su žmona, turėjo dvi dukras:
Janiną, gimusią 1929 m., ir Genę, gimusią 1938 m. Jiems priklausė 6 ha žemės.
Buvo ramūs žmonės, žemdirbiai.
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Ramonãičiai
Vytautas Vaičionis

Petrulio tėvas mirė. Šeimininkavo Balys, gimęs 1916 m. Jo sesuo – Leva,
gimusi 1921 m. Jie abu ūkininkavo. Turėjo apie 16 ha žemės. Brolis Kostas gyveno Kaune, dirbo dėstytoju Politechnikos institute. Jonas gyveno Kaune. Antanas,
kalbėta, kad buvęs Kamajų stribas. Per susišaudymą su partizanai Ramonaičių
kaime buvo nušautas ir Antanas Petrulis. Balys susikūrus kolūkiams buvo brigadininku. Balys buvo medžiotojas, ramus žmogus. Balys papuolė po mašina prie
Rokiškio Pal¾šnių kaime.
Kazys Petrulis ir jo žmona Ona. Jų sūnus – Kazys, gimęs 1920 m., dukra –
Ona, gimusi 1926 m. Kazys Petrulis (sūnus) praėjus frontui prisirinko šovinių,
ardė juos. Uždegė paraką ant stalo, liepsna pro langą, kuris buvo atdaras, pasiekė
palėpę. Stogas buvo dengtas šiaudais, užsidegė namas ir sudegė iki pamatų. Jie
apsigyveno pirtyje. Sūnus išvažiavo į Kupiškį. Tėvas ir dukra Ona buvo partizanų
ryšininkai. Dukrą susekė. Rado nuotrauką, kurioje ji buvo nusifotografavusi su
partizanais. Buvo suimta ir pasodinta į kalėjimą.
Bražiūnų šeima: vyras, žmona ir motina. Bražiūnas buvo partizanas. Kai
per partizanų ir stribų susišaudymą Ramonaičių kaime nušautas Antanas Petrulis,
tuomet žuvo ir Bražiūnas.
Kostas Vaštaka, gimęs 1915 m., ir jo žmona turėjo 12 ha žemės. Šeimoje
buvo 4 sūnūs: Petras, Jonas, Antanas ir Vytautas, gimę pokariu. Man su Petru,
Jonu teko lankyti Kamajų vidurinę mokyklą.
Jonas ir Genė Petruliai (brolis ir sesuo). Jie turėjo tėvų žemės gal 18 ha,
abu ūkininkavo. Buvo ramūs, darbštūs, taupūs, keistoki. Jie nebendravo su kaimynais. Genė baigė Kamajų vid. mokyklos 8 klases. Prieš keletą metų plėšikai
nužudė, išvogė jų turtą, po to sudegino su visu namu.
Ramonaičių kaime neliko nė vieno gyventojo.

Totõriškiai
Vytautas Vaičionis

Kašponų šeima. Manoma, ji buvo iššaudyta partizanų. Apie šią šeimą parašysiu, kaip ji buvo sušaudyta, nes dalį to įvykio mačiau.
Kašponų šeimą sudarė 8 žmonės. Galima sakyti, jie gyveno kaimo centre.
Ten buvo keturi kiemai gretimai vienas kito.
Kašponų tėvų vardų neprisimenu. Dukra Liuda, gimusi 1928 m. Ji buvo
komjaunuolė. Kaimo žmonės kalbėjo, jog dėl jos buvo iššaudyta šeima: tėvai,
duktė, rodos, Stefa, gimusi 1930 m., Jonas Kašponas, sūnus, gimęs 1932 m., duktė
Stasė Kašponaitė, gimusi 1934 m., sūnus Antanas Kašponas, gimęs 1940 m. Jonas
Kašponas, Stasė ir aš tuo metu lankėme pradinės mokyklos ketvirtąją klasę, o
Antanukas, taip jį vadinome, – pirmą klasę. Pradinė mokykla buvo įkurta naujame
Petrulių name. Ten buvo įrengtas vienas namo galas. Kambaryje buvo mokykla, o
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kitame (jis kartu ir virtuvė) gyveno mokytoja Onutė
Pranskūnaitė.
1946 m. kovo 7 d. Kašponų šeima buvo iššaudyta. Dukra Liuda, kaip minėjau, buvo komjaunuolė,
ir visi kalbėjo, kad turi draugą stribą. Turėjo ir kitą
draugą „banditą“, kuriam nebuvo nė 18 metų. Tas jos
draugas buvo Ramanauskas iš Aukštåkalnių kaimo.
Jis naktimis ginkluotas eidavo per žmones plėšikaudamas. Atimdavo mėsą, duoną ir t. t. Buvo dar vienas
Kašponų sūnus – Levas, gimęs 1930 m.
Pas mano tėvukus užeidavo miškiniai, barzdas
apsiskusdavo, tėvukas jiems plaukus apkirpdavo. Brolis
Albinas buvo grįžęs iš sovietinės armijos. Tą vakarą Vytautas Vaičionis. 1963 m.
buvo pas mus atėję Mikėno Vytautas, Antanas Zavec- Klaipėda
kas, Levas Kašponas. Jie mokėsi groti akordeonu. Brolis
apkirpo plaukus. Tai buvo vakare. Naktį siautė didelė pūga. Gal apie 23 valandą
vyrai pakilo eiti namo. Vos pravėrus lauko duris ginkluoti vyrai sulaikė tuos išeinančiuosius. Grąžino į kambarį. Pasakė, kad bus tikrinami dokumentai. Dokumentus tikrino koridoriuje. Patikrinus dokumentus, vyrus grąžino į kambarį. Kašpono
nebegrąžino. Po dokumentų tikrinimo vienas iš tų ginkluotų vyrų pravėrė trobos
duris ir pasakė, kad iki ryto nė vienas žmogus neišeitumėm. „Jeigu išeisit, bus
lavonai ir pelenai.“ Mes supratom, kad jie išsivedė Levą Kašponą, tai jų šeimai bus
negerai.
Aš rytą išėjau į mokyklą. Kelias ėjo pro Kašponų kiemą. Kitas kiemas buvo
mokykla. Praeidamas pro Kašponų namą, kuris buvo gal 20 metrų nuo kelio,
pastebėjau, kad namo durys atdaros, toliau svirno durys irgi atdaros. Tvartas
buvo netoli namo. Prie tvarto stovėjo Kašponų arklys, pakinkytas į roges, pririštas
ir apsnigtas. Aš supratau, kad Kašponų šeima greičiausiai iššaudyta. Mokykloje
tylėjau, niekam nieko nesakiau, bijojau. Iš buvusio Pùrpiškio kumetyno į mokyklą
ėjo Tervydžio vaikai ir buvo užėję pas Kašponus. Atbėgę į mokyklą, kuri buvo
gal už kokių 100 m, pasakė, kad Kašponų troboje ant grindų guli negyvi žmonės.
Mes, gal kokie 6 vaikai, nubėgom pažiūrėti. Pamatėme, kad tai Levas Kašponas,
kurį iš mūsų namų išsivedė ginkluoti vyrai, guli prie durų kniūbsčias, šalia jo
guli kniūbsčias Ramanauskas iš Aukštakalnių kaimo, Liudos Kašponaitės draugas.
Toliau guli tėvas Kašponas, prie jo apsikabinusios dukros Liuda ir Stefa. Kitame
kambaryje lovoje apsikabinę guli motina, Stasė ir Antanukas, o ant aukštaitiškos
krosnies (pečiaus) – Jonas. Grindys paskendusios kraujyje. Pasakėm mokytojai.
Kažkas pranešė stribam. Tad dieną pasirodė visa gauja stribų iš Kamajų, jie tardė
kaimynus. Tų lavonų valdžia nelietė. Buvo tolimas Kašponų giminaitis, kuris ten
vaikštinėjo. Ir šiandien akyse stovi kruvino sniego vaizdas kieme. Iššaudyti žmonės
taip išgulėjo apie dvi savaites. Susirinko kaimo žmonės. Plėšė Petrulių daržinės
lentas. Vadovavo Jonas Pročkys, kuris, kaimynų padedamas, padarė karstus. Mes,
mokiniai, palydėjom į Kamajus. Laidoti vežė po du karstus vienose rogėse. Klaikus vaizdas. Atvežė prie bažnyčios, norėjo nešti į vidų. Bet, pasirodė, – karstai
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kruvini... Tada palydėjom į kapus. Kapuose 8 karstai gretimai netilpo, žmonės
platino duobę.
Sovietiniais laikais Kamajų vidurinės mokyklos pionieriai nustatė, kad karių
kapinėse palaidotas rusų kariškis faktiškai tebėra gyvas. Man kilo mintis, kodėl
tie mokiniai netvarko Kašponų kapo, kurio kauburys apaugęs žole ir berželis
išaugęs kelių metrų. Man atrodo, kad tas kapas ir dabar tebėra. Ant kapo – iš
betono mažas kryželis ir išlyginto betono lenta su užrašu: Čia palaidota Kašponų
šeima, Lietuvos nacionalistų išžudyta 1946 m. kovo 7 d., tame tarpe pirmoji komjaunuolė
Liuda. Jų kapas netoli šulinio Kamajų kapinių kairėje pusėje.
Bagackų šeima. Bagackas buvo ne vietinis. Jo žmona buvo Veronika Zaveckaitė. Jie turėjo du sūnus – Aloyzą ir Antaną, gimusius 1942 ir 1944 m. Pas
juos gyveno ir Veronikos sesuo invalidė, vaikščiojo su ramentais.
Bagackas (jo vardo nežinau) buvo Kamajų stribas. Gyveno namuose, į Kamajų stribų būstinę (stribarnią), tada kalbėjo taip žmonės, vykdavo iš namų. Vieną
dieną namo negrįžo, matyt, buvo partizanų nušautas. Visa jų šeima ir sūnus
dabar yra mirę. Bagacko žmonos Veronikos pusbrolio duktė buvo ištekėjusi už
kompozitoriaus Švedo. Po karo ji atvažiuodavo moskvičiumi pas tetą.
Petrulių šeima buvo ištremta į Sibirą. Ištremti buvo Petrulis su žmona, tėvai,
sūnus Justinas su žmona ir dukra Liuda. Į partizanus buvo išėjęs Jonas, kuris,
kalbėta, stribų buvo nušautas. Petrulio sūnus Balys pasislėpė, kažkur išvykęs buvo.
Antanas Vaičionis, gimęs 1896 m., jo žmona Liudvisia Vaičionienė, gimusi
1898 m. Jie turėjo 9 vaikus. Buvo gimę du dvynukai, kurie, neišgyvenę metų,
mirė. Jonas, Vytas ir Genutė mirė nesulaukę nė trejų metų. Gyvi liko 4 vaikai.
Vyriausias – Albinas, gimęs 1919 m., vokiečių okupacijos metu, 1942 m.,
buvo išvežtas į Vokietiją, į darbus, į Leipcigo miestą. 1943 m. pabėgo ir grįžo
į namus. Rusams užėjus į Lietuvą, jis buvo išėjęs į mišką partizanauti. 1944 m.
rudenį parėjo į namus. Jis taip pasakė: „Mane miške nušaus, o jus išveš į Sibirą.“
Išėjo į sovietinę armiją.
Antanas, gimęs 1921 m., vokiečių okupacijos metu dirbo Rokiškio geležinkelio stotyje iešmininku, po to buvo išsiųstas į Vilniaus geležinkelio stotį, paskirtas
vagonų surašinėtoju, paskui – sukabinėtoju. Sovietams okupavus Lietuvą, Antanas
pradėjo dirbti Šiaulių geležinkelio stotyje buhalterijoje.
Dukra Elena, gimusi 1926 m., buvo ištekėjusi, už Mato Mikėno ir gyveno
Totõriškių kaime, ūkininkavo.
Tėvas Antanas Vaičionis buvo Lietuvos savanoris 1918–1919 m. Kariavo prieš
lenkus ir buvo sužeistas. Kaip savanoris gavo 12 ha žemės. Tėvas Vaičionis ir
visi jo sūnūs buvo muzikantai. Prieš karą grodavo vestuvėse, gegužinėse. Šiame
kieme rinkdavosi apylinkės jaunimas, mokėsi groti armonika, klarnetu, akordeonu,
smuiku, pasikirpdavo plaukus. Broliai mokėjo kirpti.
Sūnus Vytautas, gimęs 1934 m., buvo moksleivis. Jis nebuvo nei spaliukas,
nei komjaunuolis. 1954 m. mokėsi Kamajų vidurinės mokyklos 11 klasėje. Po to
paimtas į sovietinę armiją.
Jonas Pročkys, jo žmona ir dukra Elvyra. Totoriškių kaimo šviesuolis. Turėjo
18 ha žemės. Buvo stiprus ūkininkas. Mirus kaimo žmogui, vesdavo laidotuvių
giesmes, padarydavo karstus. Visas kaimas jį gerbė. Jo kieme buvo pieninės punk210
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tas. Karo metu sudegė gyvenamasis namas. Po karo gyveno mažame pieninės
punkto pastate.
Pranas Pročkys su žmona turėjo dvi dukras: Janiną, gimusią gal 1938 m., ir
kitą jaunesnę. Turėjo 10 ha žemės. Pragyveno dirbdami žemę. Jis buvo vyresnio
amžiaus, į armiją neėmė.
Antanas Pročkys su žmona turėjo vieną sūnų Algį, gimusi 1932 m. Jie turėjo
12 ha žemės. Jis buvo geras siuvėjas. Pročkys žemės nemokėjo apdirbti. Jis už
pasiūtą drabužį pinigų neėmė. Klientai apdirbdavo jo žemę. Sovietams okupuojant
Lietuvą mūsų kaime frontas buvo dvi savaites. Vokiečiai pasitraukdavo, o po to
rusus vėl išvydavo. Rusai su katiušom vokiečius išvijo ir daug trobesių sudegino. Antano Pročkio sudegė visos trobos. Jie išsikėlė pas Zaveckaites. Kai Verutė
Zaveckaitė ištekėjo už Bagacko,. Pročkiai gyveno viename name su Bagackais.
Pročkys turėjo radiją. Pokario metu visi klausydavosi užsienio radijo ir laukė,
kad amerikonai išlaisvins Lietuvą. Pročkys sakydavęs: „Vyrai, mano nuomone, taip
nebus.“ 1946 m. liepos mėnesį Pročkių šeima buvo miškinių iššaudyta. Jų sūnus
tada ėjo į Kamajų, rodos, II progimnazijos klasę. Jis nebuvo nei spaliukas, nei
pionierius. Algis buvo geras mano draugas.
Jonas Zaveckas turėjo 8 ha žemės. Jo žmona anksti mirė. Jis gyveno su
broliu Baliu, kuris pasibaigus karui dirbo Rokiškio geležinkelio stotyje, kraudavo
mišką. Jonas Zaveckas buvo senyvo amžiaus, žemdirbys.
Mato Mikėno šeima gal už 1 km nuo Totoriškių kaimo turėjo 5 ha žemės.
Tėvas Matas Mikėnas mirė frontui einant per mūsų kaimą, liko jo žmona, vyriausias sūnus Matas, gimęs 1916 m.
Brolis Antanas vokiečiams valdant įstojo į Plechavičiaus armiją. Jis papuolė
į frontą. Kariavo prieš amerikonų armiją. Pateko į amerikonų armijos nelaisvę.
Jam siūlė stoti į jų armiją, jis atsisakė. Amerikonai pasodino į rusų lėktuvą, vadinamą kukuruzniku, ir atskraidino į Sovietų Sąjungą. Grįžo namo, po to buvo
paimtas į sovietų armiją.
Mikėnų sesuo Bronė, ištekėjusi už Bieliūno, gyveno Rokiškyje. Jos brolis
Vytautas šeimininkavo namuose.
Totoriškių kaime neliko nė vieno gyventojo.
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Pulkininkas, chemikas Juozas Vėbra*
Liuda Dagytė

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Vakarų
Europos šalyse atsidūrė 16 milijonų piliečių iš Rytų
Europos šalių – tai buvo pabėgėliai nuo sovietinio režimo, įsigalėjusio po Europos padalijimo į įtakos zonas
tarp sąjungininkų. Dešimtys tūkstančių lietuvių, patyrusių 1940 m. sovietinės okupacijos siaubą, apsigyveno
Vakarų Vokietijoje pabėgėlių asmenų stovyklose. Net
išėję iš nacių kalėjimų ir lagerių antifašistinio judėjimo
kovotojai įsitikino, kad grįžti į sovietų okupuotą Lietuvą yra pražūtinga. Dauguma lietuvių iš Vokietijos
ir kitų šalių patraukė į emigrantų šalį – JAV. Tuomet
amerikiečiai puikavosi savo demokratija, žodžio laisve.
Net ir dalis politikų šioje šalyje prieš karą ir po jo
nebuvo gerai įsigilinę į tai, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, tuo labiau pavergtose Baltijos valstybėse. Todėl Pulkininkas, chemikas
jie negalėjo suprasti, kodėl net nukentėję nuo nacių Juozas Vėbra
žmonės negali grįžti į savo tėvynę. Išeivių dalia buvo
labai sunki – jie buvo nesuprasti, dirbo laikiną, atsitiktinį menkai apmokomą darbą.
Taip toje sėkmingoje šalyje pradėjo gyventi ir mūsų kraštietis Juozas Vėbra. Tik
1951 m. J. Vėbrai pasisekė susirasti nuolatinį darbą pagal specialybę – jį priėmė
sprogmenų tyrinėtoju į Vinčesterio dirbtuvių laboratoriją. Jo viršininkas, norėdamas patikrinti naujo darbuotojo gebėjimus, įpareigojo jį pagaminti vieną gramą
sprogstamosios medžiagos pagal pateiktą formulę. J. Vėbra įvykdė nurodymą – jis
atnešė viršininkui pagamintą 1 gramą medžiagos, įvyniotos į vatą, ir perspėjo,
kad tai labai jautrus ir galingas sprogmuo. Viršininkas neatkreipė dėmesio į šią
pastabą ir liepė padėti sprogmenį ant stalo. O kitą dieną atėjęs į darbą vietoj
savo stalo jis rado šipulių krūvą – nuo vibracijos įvyko sprogimas. Šis epizodas
išgarsėjo ir tapo linksmų pokalbių tema. Po metų J. Vėbra buvo perkeltas tyrinėtojo darbui į garsios sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų gamybos korporacijos
Olin Mathison tyrimų centrą Niu Heivene, Konektikuto valstijoje. Šioje įmonėje
jis dirbo iki pat išėjimo į pensiją 1966 m. Vėliau dar buvo pakviestas dirbti
trejus metus chemiku tyrinėtoju Technichem korporacijoje. Tai, kad šiose įmonėse
jo darbas klostėsi sėkmingai, rodo užregistruoti jo išradimai ir išduoti patentai.
Duomenų apie šį jo gyvenimo laikotarpį yra mažai. Tačiau J. Vėbra, kuris buvo
žinomas tarpukario Lietuvoje, vertas žavesio kaip ypatinga asmenybė – 1919 m.
savanoris kūrėjas, pulkininkas, chemijos mokslų daktaras, profesorius, inžinierius.
Jo gyvenimo tikslas – nepriklausoma Lietuvos valstybė.
Juozas Vėbra gimė 1901 m. balandžio 20 d. Rokiškio apsk. Kamajų vls.
Gintynės vienkiemyje. Jo tėvas Jonas
Vėbra turėjo apie 150 ha ūkį. 1905 m., * Straipsnis parengtas pagal Rudokas J. Prarastieji
Lietuvos talentai, V., 2001, p. 222–314.
kai Rusijos imperijoje vyko politiniai
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neramumai, Vėbrų ūkio rugiuose buvo rastas nušautas aukšto rango rusų žandaras.
Nors teismas dėl šio įvykio neapkaltino lauko šeimininko, tačiau carinė valdžia
administracine tvarka konfiskavo visą Vėbrų šeimos turtą ir net ketino išvežti
šeimą į Sibirą. Rokiškio grafas Pšezdzeckis užtarė nukentėjusią šeimą – į Sibirą
neišvežė, bet ūkis buvo atimtas. Taip J. Vėbra jau ankstyvoje vaikystėje patyrė
užkariautojo savivalę. Grafas atidavė Jonui Vėbrai valdyti 57 ha ūkį Girgždėliuose.
Padėjo giminės ir kaimynai – jie davė kas arklį, kas karvę. Iš to reikėjo išauginti
gyvulių bandą. Vėliau teko nuomoti žemę. Gyveno sunkiai, o dar reikėjo mokyti
vaikus. Kaip buvo įprasta tais laikais, sūnus Juozas lankė rusišką pradinę mokyklą.
Paskui sėkmingai mokėsi Rygos gimnazijoje, kurios direktorius užsinorėjo surusinti
jo pavardę – vietoj Vėbra užrašyti Vebrov. Juozas tam pasipriešino ir persikėlė
į 1915 m. pradėjusią veikti Panevėžio lietuvišką gimnaziją. Bet šioje gimnazijoje
mokėsi neilgai. Tuomet vyko Pirmasisirmasis pasaulinis karas. 1918 m. pabaigoje
pasklido žinia apie besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Buvo šalta žiema. Septyniolikmetis J. Vėbra pėsčiomis, slapstydamasis nuo bolševikų naktimis įveikė
beveik šimto kilometrų kelią nuo tėvų namų iki Panevėžio. Susitiko su mokslo
draugais. Broliai Leonas ir Juozas Račiūnai irgi buvo jau susiruošę į kariuomenę.
O klebonas J. Stakauskas, sužinojęs apie gimnazistų sumanymą, sudejavo: „Ką
jūs, vaikai, padarysite prieš Rusijos galybę?!“ Tačiau pamatęs jų stiprų pasiryžimą
ginti tėvynę, davė jiems arklį su rogėmis ir palaimino prieš kelionę į Truskavõs
apylinkėse esančias Panevėžio apsaugos bataliono pozicijas. Atvyko be nuotykių
ir tapo savanoriais. Pirmiausia gavo kareiviškos košės ir šautuvus, kurių dar nebuvo matę. Reikėjo skubiai susipažinti su ginklais, nes buvo ruošiamas netrukus
prasidėsiantis Ramôgalos puolimas. Išžvalgyti priešo buvimo vietą padėjo atvykę
broliai Račiūnai, jie buvo nuo Ramygalos ir gerai pažinojo apylinkes. Savanorių
būrys gavo užduotį – likviduoti Ramôgaloje ir Truskavojê įsikūrusius bolševikų
komitetus su rusų karine apsauga. Norėdamas atrodyti kaip tikras karys, J. Vėbra
užsidėjo kunigo J. Stakausko dovanotą vokišką šalmą ir su draugais išžygiavo į
mūšį. Puolimas vyko sėkmingai. Vasario 11 d. naktį savanoriai sutriuškino bolševikus Ramygaloje, o kitos dienos rytą – Truskavoje. Paimti trofėjai: du telefono
aparatai, keli šautuvai, penki arkliai. Tai buvo J. Vėbros ir jo draugų pirmas
kovos krikštas.
Bolševikų komitetų veikla pasižymėjo savivale, rekvizicijomis ir teroru.
Savanoriai, išlaisvindami savo tėvynainius nuo bolševikų, pelnė pasitikėjimą ir
pagarbą. Prie jų prisijungdavo vis daugiau jaunuolių. Batalionai nuolat gausėjo –
stojo nauji savanoriai, o karininkų fronte labai trūko. Tuomet visoje Lietuvoje
plėtėsi karo veiksmai dėl šalies nepriklausomybės. J. Vėbrai ir jo bendramoksliams
kariauti teko neilgai – netrukus iš Kauno atėjo nurodymas savanorius, baigusius
ne mažiau kaip 6 gimnazijos klases, nukreipti į Kaune steigiamą Karo mokyklą.
Taip netikėtai J. Vėbra tapo kursantu. Karo mokykla atidaryta 1919 m. balandžio
1 d. Iškilmėse dalyvavo prezidentas A. Smetona, Žemaičių vyskupas P. Karevičius
ir kiti aukšti pareigūnai.
Karo mokykloje visko trūko. Kambariuose buvo tik geležinės lovos su
šiaudiniais čiužiniais ir jokių kitų baldų. Kariūnai nešiojo dėvėtus vokiškus viršutinius drabužius, batus dažniausiai avėjo ne savo dydžio, vilkėjo nuosavus
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marškinius, kuriuos patys skalbdavo. Maitinama buvo prastai – kava be cukraus,
sriuba iš papelijusių žirnių ar kruopų. Mokytis teko neretai po 14 val. per parą.
Po daugelio metų J. Vėbra apie šį laikotarpį savo atsiminimuose rašė su humoru ir nieko nekaltindamas, nes tada jų, savanorių, idealai buvo svarbesni negu
buitiniai patogumai ir poreikiai. Tuomet mokyklos viršininkas buvo patyręs karininkas Jonas Galvydis-Bykauskas, kilęs iš Užpålių parapijos. Jis labai įdomiai
dėstė taktiką. Be to, griežtai rūpinosi, kad būsimieji karininkai būtų visapusiškai
išsilavinę. Todėl šeštadienių popietėmis kariūnai buvo mokomi etiketo, dainų ir
šokių. J. Galvydis-Bykauskas buvo labai taurus, geraširdis ir gerbiamas žmogus,
kalbėjo savo krašto dialektu. Todėl vienas jo pamokslas skambėjo taip: „Žmagus
be tikėjima, kara maksla ir nemakąs šakti – tai kiaula, a ne žmagus“ („Žmogus be
tikėjimo, karo mokslo ir nemokąs šokti – tai kiaulė o ne žmogus“). Jį mylėjo ir apie jį
kūrė nepiktus anekdotus.
O Kaune tuomet buvo neramu, siautėjo maištaujantys vokiečių kareiviai.
Mokykloje nuolat budėjo vienas būrys, pasiruošęs atremti užpuolikus. Kartais naktimis kariūnai stovėjo sargyboje prie įvairių valstybinių įstaigų, dalyvavo kratose,
kai buvo ieškoma bolševikinių organizacijų.
J. Vėbra baigė artileristų grupę. Ši pirmoji Karo mokyklos laida buvo sukomplektuota vien iš savanorių. Todėl ją pavadino Savanorių kūrėjų laida. Kartu
su J. Vėbra tuomet mokėsi net keturi būsimieji generolai – A. Čepas, J. Černius,
V. Karvelis, V. Žilys, būsimieji aukšto rango Ginklavimo valdybos ir Tyrimų
laboratorijos karininkai. Mokytis jiems teko neilgai. Fronte vyko sunkūs lemiami
mūšiai. Todėl valdžia nusprendė 1919 m. liepos 6 d. suteikti 89-iems kariūnams
pirmąjį karininko laipsnį ir tiesiai iš mokyklos nukreipti juos į frontą.
Pirmiausia J. Vėbrai teko vėl susiremti su bolševikais Dauguvõs fronte. Ten
buvo labai sunki padėtis – trūko šaudmenų. Jo baterija vienai dienai gaudavo
tik 9 sviedinius, ir reikėjo juos labai sumaniai ir saikingai panaudoti, siekiant
nutildyti priešo kulkosvaidininkus, kurie apšaudydavo lietuvių pėstininkus. Esant
30° C šalčio kautynės vyko nuo 1919 m. gruodžio 4 d. iki 1920 m. sausio 4 d.
Nepaisant visų sunkumų Lietuvos ginkluotosios pajėgos nuvijo bolševikus už
Dauguvos. 1920 m. rugsėjo–spalio mėnesiais mūšiai vyko su lenkais ties Seiríjais,
Lazdíjais, Vîeviu, Rykanta¤s. Ypač sunkių kautynių būta prie Vievio. Apie tas
dienas J. Vėbra rašė atsiminimuose:
„Buvome visi juodi nuo parako dūmų – savų ir priešo. Sviedinio skeveldra ar kulka
visai sudraskė mano milinės nugarą, o aš to mūšio įkaršty net nepajutau. Vėliau buvo
nelengva naują milinę gauti.“
1921 m. gruodžio mėn. kova dėl Lietuvos nepriklausomybės jau buvo
pasibaigusi. Tačiau šalies padėtis tebebuvo sudėtinga – iš visų pusių priešai, o
svarbiausia – lenkų okupuotas Vilnius. Patriotinę savanorių kariuomenę, pasiekusią didelių laimėjimų, reikėjo reorganizuoti į reguliarią, moderniais ginklais ir
kvalifikuotais karininkais aprūpintą kariuomenę. Tais metais balandžio mėnesį, dar
nepasibaigus karui, J. Vėbra buvo paskirtas lankyti Aukštuosius karininkų kursus.
Karui aprimus, kariuomenės vadovybė nutarė nedelsiant siųsti jaunus, gabius,
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fronto ugnį perėjusius karininkus į geriausias užsienio karo mokyklas. Konkurso
tvarka J. Vėbrai pasiūlyta mokytis Paryžiaus karo akademijoje, o jis pats pasirinko Fontenblo artilerijos karo mokyklą. Šioje pagrindinėje Prancūzijos artilerijos
mokykloje J. Vėbra buvo pirmas klausytojas iš Lietuvos. Po jo šią mokyklą baigė
geriausi mūsų artileristai – būsimieji pulkininkai V. Jasulaitis, P. Alanta-Babickas,
pokario partizanų generolas Vytautas – J. Žemaitis, keli Ginklavimo valdybos ir
Tyrimų laboratorijos karininkai. Mokyklos vadovybė priskyrė J. Vėbrą prie pirmosios klausytojų grupės net nekreipdama dėmesio į tai, kad leitenantas iš Lietuvos
menkai moka prancūzų kalbą ir atvyko dviem mėnesiais pavėlavęs. Į šią grupę
atrinkdavo labiausiai išsilavinusius jaunuolius, turinčius jaunesniojo leitenanto
laipsnį. Mokymas – dveji metai. Paryžius greta, už 60 km, tačiau susipažinti su
šio miesto įžymybėmis laiko nebuvo. Savo ataskaitoje Lietuvos kariuomenės štabo
Karo mokslo skyriui tų metų gruodžio 31 d. J. Vėbra rašė:
„Galiu perskaityti su žodynu į valandą 1–2 psl., tuo tarpu kaip lektoriai kiekvieną lekciją
atpasakoja 20–30 psl. ir tokių teoretinių lekcijų esti kasdieną 4–5. Šiaip apie gyvenimą
jau susikalbu, bet laike lekcijų dar labai daug ko nesuprantu, nes dauguma lektorių kalba
taip, kad aš nespėju išgirsti ne tik atskirų žodžių, bet ir ištisų sakinių.“
Buvo sunku ir graudu, nes mokykla duodavo klausytojams plataus profilio
žinių: bendrosios disciplinos ir kalbos, bendrieji karo mokslai – taktika, topografija,
karo istorija, fortifikacija, sprogstamosios medžiagos, specifinės artilerijos disciplinos – balistika, artilerijos taktika; inžinerinės disciplinos – akustika, elektrotechnika,
metalurgija ir kt. Ataskaitoje į Kauną 1922 m. vasario 21 d. jis pranešė:
„Tik ką atvykęs mokyklon laike lekcijų nesupratau, nė apie ką kalbama. Dabar kai kurias
lekcijas aiškiau kalbančių lektorių beveik visiškai suprantu (bendroji taktika, šaudymo
teorija ir kt.). Kliūtis dėl stokos matematikos žinių mažinasi. Esu įsitikinęs, kad mokyklą
baigdamas būsiu praėjęs viską, kas joje buvo dėstyta. Ir taip tenka dirbti po 15–16 val.
į parą.“
1922 m. liepos 6 d. J. Vėbrai buvo suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. Toliau
J. Vėbros mokslai ėjo sklandžiai. Jis reguliariai siuntė į Kauną ataskaitas, kuriose
plačiai rašė apie dėstomas disciplinas, keliamus reikalavimus, egzaminus, geras ir
blogas mokyklos savybes. Tai buvo labai svarbu ruošiant karininkus į Fontenblo
mokyklą. Vėliau J. Vėbra su ataskaitomis siuntė vadovėlius bei mokslinę literatūrą.
Jis buvo tikras pirmtakas visos plejados Lietuvos karininkų, kuriuos valstybė per
visą tarpukario laikotarpį sistemingai siuntė mokytis į geriausias Europos įvairių
specialybių karo mokyklas.
Į Kauną J. Vėbra grįžo 1923 m. rugpjūtį. Greta karo tarnybos jis tęsė mokslą
Aukštuosiuose karininkų kursuose ir kartu juose dėstė žinias, įgytas Fontenblo artilerijos mokykloje, eksternu baigė Aušros gimnaziją ir ruošėsi mokytis universitete.
1925 m. jam buvo suteiktas kapitono laipsnis. J. Vėbra labai vertino artileriją ir
šioje srityje turėjo gerą išsilavinimą. Tuo tarpu vėl konkurso tvarka 1925 m. spalio
3 d. jis buvo komandiruotas mokytis į Tulūzos chemijos institutą Prancūzijoje.
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Jame besimokantys gaudavo labai plataus profilio žinių ir gerą parengimą daryti
įvairias sudėtingas analizes. Reikalavimai studentams buvo dideli, tačiau kapitonas J. Vėbra sunkumų nebeturėjo, nes laisvai kalbėjo prancūziškai. Jau pirmais
mokslo metais profesoriai pastebėjo jo atkaklumą ir didelius gabumus. Taikomosios chemijos prof. Ž. Briusas pasiūlė jam per atostogas vieną mėnesį padirbėti
kartu jo laboratorijoje. Institute toks pasiūlymas buvo retas dalykas ir reiškė didelę pagarbą studentui. O jo vadovybė Kaune vis dar negalėjo nuspręsti, kurioje
chemijos mokslo srityje J. Vėbrai reikėtų specializuotis – sprogstamųjų medžiagų
ar cheminio karo, kuris tuomet, po Pirmojo pasaulinio karo, atrodė realus. Todėl
jis kaupė šių abiejų skirtingų chemijos mokslo sričių žinias. Vėliau plačios žinios
jam labai pravertė kuriant Tyrimų laboratoriją Kaune. Besimokydamas Chemijos
instituto antrame kurse J. Vėbra Tulūzos universitete išlaikė fizikos–chemijos ir
elektrochemijos egzaminus ir gavo gamtos–matematikos mokslų licencijos diplomą.
1926 m. kovo 26 d. J. Vėbrai suteiktas majoro laipsnis. 1928 m. gegužės 15 d.
apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu. Tais metais Tulūzos inžinieriųchemikų draugija apdovanojo jį šios draugijos medaliu už nuopelnus mokslui.
1928 m. liepos 14 d. majoras J. Vėbra savo raporte Karo mokslų valdybos
viršininkui rašė:
„Išlaikiau diplominius egzaminus Tulūzos chemijos institute įgydamas inžinieriaus-chemiko
diplomą. Chemijos institutą baigiau antru iš 85 išlaikiusių (laikančių buvo berods 126)
su bendru pažymiu „labai gerai“.“
Viena prancūzų firma pasiūlė J. Vėbrai gerai apmokamą darbą, tačiau jis
atsisakė, nes turėjo kitų planų – siekti mokslo aukštumų. Studentams, geriausiai
išlaikiusiems egzaminus, institutas leisdavo pasilikti ketvirtiems metams ir sekti
profesorių darbus jų laboratorijose. J. Vėbra gavo tokį pakvietimą – tai buvo
aukštas jo gabumų ir žinių įvertinimas. Lietuvos kariuomenės vadovybė nusprendė
pratęsti karininkui komandiruotę ir skirti jam 2000 litų daktaro tezėms išleisti.
Disertaciją jis apgynė 1928 m. liepos 18 d. ir gavo chemijos mokslų daktaro laipsnį.
J. Vėbros veržimasis į pasaulio mokslo viršūnes rodo, koks didžiulis intelektinis ir kūrybinis potencialas glūdėjo atgimstančios valstybės jaunime ir kaip
valdžia sumaniai tai rėmė. Todėl Respublika ir pasiekė tarpukaryje neįtikėtinos
pažangos. Buvę savanoriai, tapę reguliarios kariuomenės karininkais, įvertino
mokslą kaip priemonę, kurią naudojant galima sukurti tinkamą valstybės gynybą
ir išvengti praeities klaidų bei sunkių praradimų. Netolimos praeities pamoka
buvo karti. 1919 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas
A. Voldemaras savo programinėje kalboje Valstybės Tarybos posėdyje kalbėjo,
kad Lietuva nė su vienu iš kaimynų – vokiečiais, lenkais, ukrainiečiais, rusais ir
latviais – nekariauja ir didelių pajėgų sienoms saugoti nereikės.
Tuo tarpu pavojus Lietuvai iškilo jau 1918 m. pabaigoje ir netrukus teko
gintis nuo Raudonosios armijos, lenkų ir P. Bermonto-Avalovo armijos. Pirmieji
savanoriai patys pirkdavo ginklus ar išmainydavo juos iš dezorganizuotos vokiečių
armijos kareivių. Daug trofėjų likdavo nuo bėgančių bolševikų. O prie Radviliškio 1919 m. lapkričio 21–22 d. sutriuškinus bermontininkus, savanoriams atiteko
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2 tūkstančiai šautuvų, 100 kulkosvaidžių, 8 pabūklai, 10 minosvaidžių, tūkstančiai
artilerijos sviedinių, aviacijos bombų, 200 tūkstančių šovinių, lėktuvų, automobilių
ir daug kitos karinės amunicijos. Tarptautinė karinės kontrolės komisija 1919 m.
sausio–vasario mėn. kaip kompensaciją už bermontininkų padarytą žalą valstybei ir
piliečiams perdavė Lietuvai kelias dešimtis vagonų geros kokybės karo reikmenų,
kurių vertė kartu su laimikiu prie Radviliškio buvo apie 147 mln. auksinų. Daug
trofėjų savanoriai paimdavo ir nuginkluodami lenkus. 1919–1920 m. pagrindinis
ir slaptas ginklų tiekėjas buvo Antantės valstybių nuginkluota Vokietija. Todėl
Lietuvos kariuomenė dažniausiai buvo apginkluota vokiškais Mauser tipo šautuvais. Tačiau kai teko kovoti su bermontininkais, Vokietija nutraukė šaudmenų
tiekimą, nes toje armijoje buvo daug vokiečių. O kitų firmų šoviniai netiko šiems
šautuvams. Padėtį išgelbėjo tai, kad anglų misijos atstovas Rygoje skubiai pristatė
į Lietuvą rusiškų šautuvų ir jiems tinkančių šovinių. Per vieną naktį Baisogalos
stotyje buvo perginkluoti du pėstininkų pulkai, kurie tęsė kautynes. Buvo labai
svarbu suvienodinti kariuomenės ginklus, o tai buvo įmanoma tik aprimus karo
veiksmams. Šalies patriotai laikė karą nebaigtu, kol yra okupuota Lietuvos sostinė,
todėl intensyviai tobulino kariuomenę. 1925 m. Italija kreipėsi į kitų šalių atstovybes, norėdama parduoti gerų ginklų, atitekusių jai už dyką po Pirmojo pasaulinio
karo. Užprašė nedidelę kainą – buvo prasmė pirkti. Tų metų sausio –kovo mėn.
priimti ir pargabenti į Lietuvą apie 50 tūkst. Ross-Einfield sistemos šautuvų ir
jiems apie 50 mln. šovinių nuvyko pulkininkas Birutis, du kapitonai artileristai
P. Lesauskis ir J. Vėbra bei kiti komisijos nariai. Vasario mėn. buvęs karo laivas
Yzida su kroviniu ir visa komisija išplaukė iš Neapolio uosto. Perplaukus Gibraltarą, prasidėjo didelis štormas, kuris apgadino laivą. Kelionė užsitęsė. Trūko
maisto provizijos ir papildyti jos pakeliui nepasisekė, nes dėl didelių štormų laivo
neįsileisdavo į uostus. Tik po keturių savaičių Yzida įplaukė į Klaipėdos uostą.
Tokia buvo pirma J. Vėbros komandiruotė įsigyti ginklų. Tada atgabentų šautuvų
pakako perginkluoti visą tuometinę Lietuvos kariuomenę.
Vėliau, po visų studijų Prancūzijoje, jam teko ne kartą užsienyje spręsti
daug sudėtingesnius klausimus. Jis buvo diplomatiškas derybininkas ir reiklus
karinių užsakymų priėmėjas. Būdamas aukštos kvalifikacijos specialistas, jis ne
kartą prispausdavo garsias Europos ginklų pramonės įmones. Taip atsitiko Belgijos
firmai. Gaminant kulkas buvo prasilenkiama su brėžinio sąlygomis, ir nors kulkų
balistinės savybės dėl to nenukentėjo, J. Vėbra pareiškė rimtas pretenzijas. Už
tą netikslumą firma sumokėjo 130 tūkst. litų. J. Vėbra dar atstovavo Ginklavimo
valdybai arbitražo byloje su Šveicarijos firma, kuri pagamino automatines priešlėktuvines patrankas Oerlikon, kurios buvo nepakankamai taiklios. Tuomet mūsų
nedidelei ir mažai žinomai valstybei dėl J. Vėbros gebėjimų pavyko laimėti labai
svarbią mūsų šalies prestižui bylą.
1930 m. kovo 26 d. J. Vėbrai buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis,
o birželio mėn. jis perkeltas iš Vytauto Didžiojo karininkų kursų lektoriaus pareigų į Ginklavimo valdybos Chemijos karo dalies viršininko pareigas pulko vado
teisėmis. 1932 m. vasario 13 d. už ypatingus nuopelnus Lietuvai apdovanotas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu. Tais metais paskirtas Artilerijos komiteto pirmininku pulko vado teisėmis.
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Jau pradėjęs studijuoti Prancūzijoje J. Vėbra buvo įsitikinęs, kad kai kuriuos
karinius reikmenis galima gaminti Lietuvoje – tai būtų pigiau, patikimiau, mažiau
reikėtų priklausyti nuo užsienio firmų. Ir tokia mintis yra viename jo raporte iš
Tulūzos. Kai jis, chemijos mokslų daktaras, grįžo iš Prancūzijos, jį nustebino tai,
kad Artilerijos komitete greta mūsų karininkų dirbo pirotechnikas, pasamdytas iš
svetur už labai didelę algą. Anot J. Vėbros, tai buvo nesaikinga. Po kelių švelnių
abipusių replikų su šio komiteto pirmininku prof. Viktoru Biržiška J. Vėbrai buvo
duotas įsakymas pagaminti 12 raketų. Jis įsakymą įvykdė. Manevrų metu šios
visos paleistos raketos puikiai veikė. Po šio epizodo J. Vėbra išdėstė Ginklavimo
valdybos Tyrimų laboratorijos kūrimo idėją savo šefui generolui M. Pečiulioniui,
kuris labai noriai priėmė šį sumanymą. Tuomet jau buvo ruošiamasi statyti
šaudmenų gamyklą Línkaičiuose. Be Tyrimų laboratorijos būtų buvę neįmanoma
užtikrinti sėkmingo šios įmonės darbo. 1930 m. spalio 7 d. Artilerijos komiteto
posėdyje apsvarstytas J. Vėbros paruoštas Tyrimų laboratorijos projektas. Prasidėjo
apmąstymų ir diskusijų metas.
1932 m. Krašto apsaugos ministerija davė sutikimą statyti Tyrimų laboratoriją. J. Vėbra lankėsi geriausiose tokios paskirties laboratorijose Vokietijoje,
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir kitur ir atrinkos geriausias idėjas.
Vėliau jis rašė: „Niekas nebuvo aklai pamėgdžiota, visi mūsų TL įrengimai buvo sugalvoti ir suprojektuoti Ginklavimo valdybos personalo.“ 1933 m., kai formavosi galutinis
laboratorijos modelis, slaptame rašte apie TL įkūrimo eigą ir artimiausius jos
uždavinius gen. M. Pečiulionis ir J. Vėbra rašė vyriausybei: „Tyrimų laboratorijos
tikslas – aptarnauti moksliniu ir technikiniu atžvilgiais visas ginklavimo sritis. Modernus
karas galimas tik moderniškais ginklais.“
Tyrimų laboratorija buvo orientuojama ne tik į kariuomenės poreikių tenkinimą. Būta daug ir ūkinių planų. Todėl jos pastatų projektas turėjo būti visapusiškai
patogus. Konkurso tvarka buvo pasirinktas architekto V. Landsbergio-Žemkalnio
parengtas Tyrimų laboratorijos pastatų projektas. Tai buvo puikus variantas tokiam specifiniam objektui tinkamai veikti taikos ir karo sąlygomis. Numatyta net
patalpa bibliotekai, kurioje vėliau sukomplektuota labai vertinga pažangiausių šalių
mokslinė literatūra ir periodika. 1935 m. statybų darbai buvo baigti, įrenginių
montavimas dar tęsėsi. Pagrindinė Kaune savo inžinierių bei mokslininkų suprojektuota aparatūra ir kita svarbi įranga buvo užsakyta Prancūzijoje ir Vokietijoje.
Ginklavimo valdybos viršininko gen. M. Pečiulionio įsakymu nuo 1935 m.
rugpjūčio 7 d. J. Vėbrai buvo pavesta administruoti Tyrimų laboratoriją ir organizuoti jos mokslinių tyrimų darbus. 1936 m. kovo 25 d. J. Vėbra buvo paskirtas jos
viršininku. M. Pečiulionis, rašydamas atestacijas savo pavaldiniams, apie jį parašė:
„Drausmingas, labai autoritetingas ne tik savo specialybės srityje, bet dėl didelės erudicijos
ir kitų mokslų šakose. Didelės iniciatyvos. Atsakomybės pajutimas didelis ir niekada jos
neatsisako. Punktualus virš pagyrimo.“
Tyrimų laboratorijos veiklos planuose buvo chemijos, fizikos, mechanikos,
optikos, balistikos, medicinos, botanikos ir kitų mokslo šakų klausimai. Todėl joje
dirbo įvairių sričių specialistai, bet dauguma jų buvo chemikai. J. Vėbra suda59
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rė palankias sąlygas dešimtims jaunų specialistų atskleisti savo gebėjimus. Visi
laboratorijos darbuotojai pasižymėjo dideliais gabumais ir patriotizmu. Dažniausiai drąsių jų planų įkvėpėjas buvo visuomet žvelgiantis į ateitį J. Vėbra, kurio
nuolatinis tikslas – turėti savo šalyje stiprų karo mokslo potencialą. Tuomet vis
daugiau laikytasi nuostatos: „Norėdami turėti nepriklausomą valstybę ir kariuomenę,
privalome turėti ir nepriklausomą karo reikmenų gamybą.“
Tyrimų laboratorija glaudžiai siejo savo darbą su ekonomine valstybės
veikla. Siekta karinei pramonei panaudoti vietines žaliavas, nepirkti to, ką galima pagaminti savo šalyje. Kartu su karinės pramonės plėtojimu didėjo ir darbo
vietų skaičius, o tai buvo labai svarbu. Ieškota naujų augalinių žaliavų Lietuvos
pramonei, vietinio skysto kuro. Tuomet dokumentuose atsirado terminas „tautinis
kuras“. Kai ką gamino pagal Vokietijos licenciją, tačiau reikėjo savo išradimų.
Laboratorija atliko daugybę analizių – sprogstamųjų medžiagų, benzino, tepalų,
specialiųjų lakų. Konstravo nestandartinius įrankius, prietaisus, aparatus, kurių
reikėjo Linkaičių ginklų dirbtuvėms, sprogmenis. Metalistai paruošė vario laužo
perdirbimą, planavo parengti plieno strypų gamybą šautuvų ir kulkosvaidžių
vamzdžiams. Šios ginklų detalės karo atveju greitai susidėvi, o gaminių ruošų
pristatymas negarantuotas. Todėl geriau buvo gaminti patiems. Inž. V. Babilius
susirūpino, kad tada iš Lietuvos kasmet buvo išvežama pusvelčiui apie 4 tūkst.
tonų metalo laužo. Tuo tarpu artilerijos sviedinių kevalų gamybai kasmet reikėjo
1 tūkst. tonų plieno ir jį reikėjo pirkti užsienyje. Jei vyktų karas, plieno pristatymas negalėtų būti užtikrintas. Todėl V. Babilius pasiūlė įrengti Lietuvoje elektrinę
plieno lydymo krosnį, kuri kasmet sutaupytų po 180 tūkst. litų ir atsipirktų po
trejų metų. Net buvo numatyta ir tai, kad krosnis dirbs naktimis, kai elektros
energija pigesnė. Prieškariu krosnį pagamino ir sumontavo Lietuvoje Italijos firma.
To meto vokiečių specialistų nuomone, Lietuva buvo tapusi ginkluota tauta.
J. Vėbra dažnai sakydavo, kad jis vadovaujasi šūkiu „Kiekvienas mokslas geras, bet
geriausias tas, kuris moko ginti savo Tėvynę.“ Tarpukario patriotų kūrybinė mintis
gyvavo. J. Vėbra ir P. Lesauskis, kuris, jau besimokydamas Italijoje, pagarsėjo kaip
išradingas balistikas, buvo ne fantastai, o geri specialistai. Jie sukūrė niekur iki
tol nežinomos konstrukcijos artilerijos ginklą, kuris galėjo veikti ir kaip patranka,
ir kaip haubica. Šio ginklo pavyzdžiai buvo pagaminti užsienyje ir atgabenti į
Lietuvą. Netrukus sovietinė armija okupavo mūsų valstybę. Neprašyti svečiai išardė
vieną „hibridą“ ir išskraidino jį į Maskvą. Kur kiti dingo, nežinoma.
Okupantų „specialistai“ bandė išmontuoti ir išvežti kai kurią Tyrimų laboratorijos įrangą, tačiau nepavyko, nes jų neįmanoma buvo išmontuoti nesugriaunant viso gelžbetoninio pastato korpuso. Laborantas E. Binkevičius (Binkis)
pradėjo skubiai slapstyti laboratorijos prietaisus, chemines medžiagas ir ginklus,
kurių vėliau prireikė birželio sukilimo metu. J. Vėbra buvo Tyrimų laboratorijos
vadovu iki paskutinės jos gyvavimo dienos. Likviduojant Lietuvos kariuomenę
1940 m., Tyrimų laboratorija galėjo patekti okupantų kariškių žinion. Tačiau J. Vėbrai pasisekė laboratoriją su visu moksliniu personalu perduoti Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto Technologijos fakultetui. Pats atsistatydino, išėjo į atsargą,
dirbo adjunktu universiteto Organinės technologijos katedroje. 1941 m. sausio 4 d.
J. Vėbra buvo patvirtintas docentu ir katedros vedėju. Norėdamas parengti gerų
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pramonės specialistų, jis įvedė į studentų mokymo programas naujas disciplinas.
Parašė vadovėlius: Organinė technologija, Natūralūs ir sintetiniai tanidai ir kt., tęsė
tyrimus, susijusius su vietinių tanidinių medžiagų gamybos technologijos tobulinimu.
1941 m. balandžio mėn. LTSR vidaus reikalų komisaras A. Guzevičius raportavo į Maskvą, kad nuo pat sovietų santvarkos įvedimo Lietuvoje momento
kontrrevoliuciniai nacionalistiniai elementai išvystė aktyvią antisovietinę veiklą.
Po sunkios šoko būsenos savo tėvynę mylintys žmonės pradėjo burtis kovai su
okupantais. J. Vėbra įtraukė į pogrindinę veiklą buvusius Tyrimų laboratorijos
darbuotojus - J. Babiną, E. Binkevičių, V. Binkį, V. Literskį, K. Raičinskį ir daug
kitų. Technologijos fakulteto laboratorijoje buvo slaptai išsaugota daug cheminės
medžiagos, reikalingos minoms ir granatoms gaminti. Ginklų paruošimu ir amunicija rūpinosi laborantas E. Binkevičius kilęs iš Vozgučių kaimo, Pandėlio vls.,
Rokiškio apskr. Kauno pasipriešinimo organizacijoje dalyvavo studentai, profesoriai, buvę Lietuvos kariuomenės karininkai. Vilniuje pogrindis susidarė iš lietuvių
karininkų, tarnavusių Raudonojoje armijoje, ir atsargos karininkų. Siekiant sujungti
abiejų sostinių pasipriešinimo jėgas bendrai kovai 1940 m. spalio 9 d. Vilniuje
susitiko abiejų miestų pogrindžių vadovai – mjr. V. Bulvičius, plk. dr. J. Vėbra,
dr. A. Damušis, dr. P. Padalis, L. Prapuolenis ir V. Nasevičius. Vilniečiai nesuspėjo ko nors reikšmingo nuveikti, nes jų grupę NKVD susekė ir beveik visus
areštavo. Kauno organizacijos veikla buvo gerai konspiruota. Todėl tėra mažai
duomenų apie J. Vėbros veiklą ruošiant 1941 m. birželio sukilimą. Tačiau tai, kas
yra žinoma, rodo, kad jis buvo vienas pagrindinių jo vadų. Sukilimo organizatoriai
palaikė ryšius su Berlyne 1940 m. lapkričio 17 d. įkurtu Lietuvių aktyvistų frontu
(LAF), kuriam vadovavo K. Škirpa – Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje,
Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, savanoris kūrėjas. Ši organizacija siekė
gauti užsienio šalių diplomatinę, politinę ir karinę paramą pasipriešinimo kovai
Lietuvoje. Situacija buvo panaši į 1918–1919 m. Tuomet, siekiant nepriklausomybės, buvo pasinaudota Rusijos ir Vokietijos tarpusavio karu. Dabar sukilimo data
buvo siejama su Vokietijos ir SSRS karo pradžia. Pagrindiniai sukilimo vadovai –
A. Damušis, L. Prapuolenis, K. Škirpa ir J. Vėbra.
Pasiruošimas kovai vyko sklandžiai. Vokiečiai per LAF‘ą bandė sutrukdyti
surengti sukilimą. Tačiau jis įvyko. 1941 m. birželio 22 d. LAF‘o štabo posėdyje
buvo paskelbta, kad sukilimas prasideda. A. Damušis ir J. Vėbra iš šio posėdžio nuvyko į vieną svarbiausių sukilimo židinių – į Technologijos fakultetą,
kur susirinko profesoriai, studentai ir kiti darbuotojai. Ten atvyko ir pritariantys
LAF‘ui milicininkai su trimis lagaminais, pilnais pistoletų. Sukilimas vyko pagal
labai gerai apgalvotą planą. Tą dieną sukilėliai užėmė strateginius objektus. Iš
Aleksoto prabilo studentų pagaminta radijo stotis. Buvo suplanuota, kad Kauno
centre esantis radiofonas visą naktį transliuos svarbias visai Lietuvai žinias. Bet
bolševikai, bėgdami iš miesto, suspėjo sugadinti radiofono įrenginius. Padėtį išgelbėjo J. Vėbros įžvalgumas – jis iš anksto paruošė atsargines dalis. O kad priešai
neužpultų, radijo stotį Ąžuolyne, kelią į stotį J. Vėbra su bendražygiais užminavo.
Birželio 23 d. anksti ryte sukilėlių štabe L. Prapuolenis, A. Damušis ir J. Vėbra
suredagavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą ir trumpą atsišaukimą. Kai
jie atvyko į radiofoną, jų nenorėjo įsileisti į vidų ginkluotas sovietų sargybinis.
61

KAMAJAI

Lietuvos valsčiai

J. Vėbra atpažino, kad tai buvęs jo studentas, ir įsakė jam mesti ginklą. Aparatūra
buvo paruošta transliavimui, tačiau nebuvo elektros srovės, nes raudonarmiečiai
apsupo radijo stotį ir inžinieriai bijojo su jais konfliktuoti. Po griežto pokalbio
srovė buvo įjungta. L. Prapuolenis LAF‘o vardu lietuviškai perskaitė paruoštus
dokumentus apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir Laikinosios vyriausybės
sudarymą. Šį tekstą vokiškai perskaitė A. Vaitekūnas, o prancūziškai – J. Vėbra.
Po to nuskambėjo Lietuvos himnas. Įrašą kartojo daug kartų j į išgirdo visuose
Lietuvos valsčiuose. Šalyje prasidėjo didelis sąjūdis. O Kaune tą dieną įvairiose
vietose griaudėjo sukilėlių ir besitraukiančių sovietinių karių susišaudymai. Technologijos fakultete buvo ruošiamasi atremti antpuolį. Čia pat gatvėje Žaliakalnio
sukilėliai kovėsi su raudonarmiečiais. Vakare Radvilėnų plente sukilėliai padėjo
tokią galingą miną, kuri galėjo sunaikinti viską 100 m spinduliu. Tačiau vietoj
laukiamo taikinio pasirodė pirmieji vokiečiai, kurie tuomet buvo laikomi kovos
su sovietija talkininkais. Miną teko nukenksminti. Įžengus vokiečiams į Kauną,
jame jau dirbo Laikinoji vyriausybė. Kauno miesto ir apskrities karo komendantu
buvo paskirtas J. Bobelis, Ginklavimo valdybos viršininku – J. Vėbra. Birželio
24 d. Laikinoji vyriausybė per radiją kreipėsi į tautiečius, kviesdama į talką visus
geros valios žmones, ypač buvusius Lietuvos kariuomenės karius. Į štabą pas
J. Vėbrą pradėjo rinktis buvę kariškiai. Darbo atsirado daug – reikėjo ruošti ginklus ir amuniciją kovai su sovietinės okupacijos režimo tarnais, kurie nesuspėjo
pasitraukti su chaotiškai bėgusia sovietine armija ir pradėjo partizanauti. Birželio
24 d. buvo sudaryta Krašto gynimo taryba siekiant sujungti visas šalies sukilėlių
jėgas. J. Vėbra buvo šios tarybos narys.
Sukilėlių ir tarnautojų pastangomis visose Lietuvos apskrityse ir valsčiuose buvo atkurta lietuviška administracija. Lietuvos Laikinoji vyriausybė niekuo
neįsipareigojo Vokietijai ir skubiai ėmėsi atkurti normalų gyvenimą šalyje, atlikti
desovietizaciją ir denacionalizaciją, tvarkyti mokesčių, darbo jėgos, švietimo, pramonės, bankų ir kitus klausimus. Vyriausybei vadovavo sumanus valstybininkas J. Ambrazevičius. Aplink jį susibūrė išmintingi žmonės – dr. A. Damušis,
dr. Z. Ivinskis, dr. A. Maceina, L. Prapuolenis, prof. A. Tumėnas, dr. J. Vėbra
ir daug kitų plataus akiračio patarėjų. Vokiečių planai buvo kitokie – Baltijos
valstybės turėjo tapti jų imperijos dalimi. Todėl jie pradėjo trukdyti Laikinajai
vyriausybei normalizuoti gyvenimą, uždraudė LAF‘ą. Pagal jų nuostatas Lietuva
negalėjo turėti savo ginkluotųjų pajėgų ir vyriausybės. Net denacionalizavimas
jiems buvo ne prie širdies. Laikinoji vyriausybė po kelių savaičių buvo priversta
atsistatydinti.
Ilgainiui karo frontas pasisuko atgal. Buvo manoma, kad sovietinė armija
nors ir priartės prie Lietuvos, tačiau bus nusilpusi. Tai būtų patogi proga atkurti
valstybę. Panaši padėtis buvo 1918–1919 m. Be to, buvo tikėtasi, kad Vakarai
užtars Baltijos valstybes. Todėl liko vienintelė įmanoma taktika – telktis, saugoti
šalies turtą, tausoti žmones, analizuoti tarptautinę padėtį ir įvykius karo frontuose. Dauguma uždrausto LAF‘o dalyvių perėjo į jau tarpukaryje egzistavusią
stiprią krikščioniškos pasaulėžiūros intelektualų organizaciją Lietuvių frontas (LF),
kuri turėjo savo karinį padalinį Kęstutis. Jai vadovavo prof. J. Ambrazevičius,
doc. A. Damušis, plk. dr. J. Vėbra, žemėtvarkininkas M. Martinaitis ir kt. Vokie62
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čių saugumo policijos ir SD vadovas Lietuvoje viename savo pranešime į Berlyną
apie pasipriešinimo judėjimą Lietuvoje pateikė išverstą į vokiečių kalbą Laikinąjį
politinės karinės organizacijos Kęstutis statusą. Jame pasakyta, kad
Kęstutis yra „sudedamoji LF dalis, turinti tikslą atkurti Lietuvos nepriklausomybę etnografinėse žemėse, palaikyti tvarką Lietuvoje, kovoti su komunistinėmis jėgomis, stiprinti
lietuvių karinę galią.“
Yra žinoma, kad J. Vėbra 1942 m. rudenį pakvietė į LF aviacijos pulkininką J. Jankauską, kuriam netrukus buvo pavesta vadovauti Kęstučiui. Tuomet
veikė dar kelios pogrindinės organizacijos, kurių tikslas buvo atkurti Lietuvos
valstybingumą. 1943 m. lapkričio 25 d. visos patriotinės jėgos susijungė į vieną
organizaciją – Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK). Jos pirmininku tapo
Nepriklausomybės Akto signataras S. Kairys. J. Vėbra buvo VLIK‘o karinis patarėjas
ir Karo tarybos narys. Kartu su bendražygiais plk. A. Šova ir plk. int. V. Grudzinsku J. Vėbra parengė šešių divizijų apginklavimo planą. Jame buvo išvardyti
reikalingi ginklai – šautuvai, kulkosvaidžiai, pabūklai, minosvaidžiai, šaudmenys,
tankai, lėktuvai (naikintuvai, bombonešiai), sunkvežimiai ir kiti karo reikmenys.
Buvo susitarta, kad ši ginkluotė iš Švedijos firmos Bofors bus gauta skolon ir
nelegaliai pergabenta į Lietuvą jūros keliu. Buvo planuota ir JAV lietuvių finansinė pagalba atsilyginant už ginklus. Plano dokumentus į Švediją per Suomiją
turėjo nugabenti VLIK‘o įgaliotas plk. K. Ambraziejus. Pakeliui Taline 1943 m.
balandžio 23 d. jis buvo suimtas. Į gestapo rankas pateko visa J. Vėbros ir jo
kolegų paruošta dokumentacija. Tardymo parodymuose K. Ambraziejus atskleidė informaciją apie pogrindžio veiklą. Lietuvoje buvo areštuoti 27 žmonės, tarp
jų abu VLIK‘o vicepirmininkai A. Damušis ir B. Gaidžiūnas, 15-metis mokinys
Gabrielius Žemkalnis (mūsų laikų politiko Vytauto Landsbergio brolis). J. Vėbrą
suėmė birželio 13 d. laboratorijoje. Iš Lietuvos jį išvežė surakintą viena grandine
su doc. A. Damušiu. Visi jie buvo kaltinami valstybės išdavimu. Tačiau teismas,
paskirtas 1944 m. birželio mėn., negalėjo įvykti, nes sovietinės armijos aviacija
subombardavo gestapo pastatą Tilžėje – bylos žuvo. Todėl dokumentai pradėti
rengti iš naujo. Kitas teismo posėdis buvo paskirtas Berlyne 1945 m. vasario mėn.
Tačiau jis neįvyko, nes vasario 3 d. buvo vienas didžiausių Vakarų sąjungininkų
Berlyno bombardavimų ir 27 kalinių lietuvių bylos vėl dingo. Dar kartą teismas
buvo paskirtas 1945 m. birželio 15 d., bet tą dieną Trečiojo reicho jau nebebuvo.
Šią lietuvių kalinių grupę vežiojo po daugelį Vokietijos kalėjimų, naudojo juos
sunkiems darbams. J. Vėbra buvo labai nusilpęs, į darbą draugai jį vesdavo už
parankių. Paskutinis kalėjimas buvo Bairaite. Šiame mieste juos išlaisvino prancūzų
armija. Vėliau J. Vėbra sakė, kad į laisvę jis išropojoęs keturpėsčias, nes kojos
nelaikė. Kartu su tūkstančiais pabėgėlių iš Lietuvos J. Vėbra ir jo likimo draugai
prisiglaudė pabėgėlių stovykloje prancūzų okupacinėje zonoje. Gyvenimas nebuvo
saugus. Sovietiniai emisarai ketino susigrąžinti pabėgėlius neva į tėvynę, bet ta
žadama tėvynė būtų buvęs Sibiras. J. Vėbra gavo leidimą išvykti į Prancūziją,
ten turėjo įtakingų draugų – bendramokslių nuo studijų laikų Tulūzoje. Jį sutiko
bičiuliškai, pasiūlė suteikti pilietybę, tačiau negalėjo pažadėti apsaugoti jį nuo
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išgabenimo prievarta į Sovietų Sąjungą, nes šalyje šniukštinėjo NKVD agentai,
kuriems Prancūzijos komunistai padėdavo gaudyti pabėgėlius iš Rytų kaip nacių
talkininkus. J. Vėbra padirbėjo Paryžiuje Katalikų instituto laboratorijoje ir firmoje Ambra. Iš KGB archyvo dokumentų matyti, kad sovietinis saugumas pokario
metais domėjosi J. Vėbra ir net turėjo jo adresą Paryžiuje.
1949 m. J. Vėbra išvyko į JAV. Lietuvoje liko šeima. Baigiantis karui daug jo
kolegų pasitraukė nuo sovietinės okupacijos į Vakarus. Emigruodamas į Ameriką
E. Binkevičius vežė su savimi brangią relikviją – raktą nuo Ginklavimo valdybos
Tyrimų laboratorijos. Likę Lietuvoje bendražygiai 1944 m. rudenį artėjant Rytų
frontui dėjo dideles pastangas neįsileisti į šalį sovietinės armijos. Žemaitijoje prie
Sedos apie 6 tūkst. jaunų vyrų susirinko į Tėvynės apsaugos rinktinę. Vadovauti
jai buvo pakviestas savanoris kūrėjas, tarpukario pulkininkas M. Kareiva. Formuodamas II pulką jis mirė. Ilgametis J. Vėbros viršininkas ir atkaklus Tyrimų
laboratorijos kūrimo globėjas generolas M. Pečiulionis išsiuntė savo šeimą į Vakarus, o pats liko kurti pogrindžio, vėliau išėjo partizanauti. Artileristas kapitonas
V. Žemaitis sujungė visos Lietuvos pasipriešinimo judėjimą į partizanų armiją,
kuri kovojo su okupantais iki 1953 m.
Būdamas emigracijoje J. Vėbra greta sudėtingų kasdieninių darbų daug
dėmesio skyrė išeivijos visuomeninei veiklai. Darydamas pranešimus lietuvių bendruomenės renginiuose Vasario 16-osios ir Lietuvos kariuomenės minėjimų proga,
jis ragino išlaikyti lietuvybės dvasią šeimose, ugdyti tautinę vienybę. J. Vėbra
buvo vienas iš Lietuvių rezistencinės santarvės (LRS) steigėjų ir jos vicepirmininkas.
Ši politinė ir kultūrinė organizacija buvo įsteigta 1950 m. siekiant teikti paramą
antikomunistinei rezistencijai Lietuvoje ir palaikyti užsienio lietuvių ryžtą atkurti
nepriklausomą Lietuvos valstybę. LRS padaliniai buvo JAV, Britanijoje, Vakarų
Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Nuo 1951 m. Londone keletą metų buvo leidžiamas žurnalas Santarvė. J. Vėbra buvo jo redkolegijos narys. Viename 1954 m.
numerio straipsnyje Lietuviškoji pramonė ir jos natūrali kryptis jis rašė:
„Šiandieną bet kurio krašto turtas ir gerovės laidas yra išmokslinti žmonės. Mūsų –
tremtinių – didžiausia pareiga parvežti Lietuvon jos pramonei reikalingų gerai išmokslintų
technologų.“
Jis ragino išeivijos jaunimą studijuoti pramoninę mikrobiologiją, genetiką,
elektroniką, precizinę mechaniką. Jo pavardė minima beveik visuose Bostono
Lietuvių enciklopedijos tomuose. Į šį leidinį jis parašė keliasdešimt straipsnių
chemijos mokslo klausimais.
Stebėtina, kaip toli žvelgė šis puikus mūsų kraštietis. Jis lankėsi Lietuvoje
1991 m. ir 1993 m. Ketino grįžti į Lietuvą. Bet 1994 m. vasario 9 d. jis mirė
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse, su visomis
civilinėmis ir karinėmis iškilmėmis.
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Kamajų apylinkių gyventojai
XIX amžiaus pabaigoje
Jonas Šedys

XIX amžiaus pabaigoje Kamajų valsčiaus nebuvo, jis įkurtas tik Lietuvai
tapus nepriklausoma 1918 metais. O XIX amžiaus pabaigoje būsimo valsčiaus
teritorija priklausė Aluotÿ, Jūžintÿ, Panemunºlio, Rõkiškio ir Svėdasÿ valsčiams.
Tad ir duomenų apie būsimo Kamajÿ valsčiaus gyventojus teko ieškoti tarp
išlikusių paminėtų valsčių 1895 metų gyventojų surašymo duomenų: Aluotų
valsčiaus (Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 768, ap. 1, bylos
29 ir 30), Panemunėlio valsčiaus (LVIA, f. 768, ap. 1, b. 48), Rokiškio valsčiaus
(LVIA, f. 768, ap. 1, b. 51, 53). Jūžintų ir Svėdasų valsčių išlikusių minėto surašymo duomenų archyvuose rasti nepavyko. Ieškojimai nebuvo itin sėkmingi.
Jų rezultatai fragmentiški – keliolikos kaimų ir vienkiemių gyventojų sąrašai. Jie
ir pateikiami. Galimas dalykas, kad ir pateiktų kaimų surasti ne visi surašymo
blankai, t.y. pateikta tik dalis gyventojų.

Aukštåkalnių kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Konstantinas Bira (37 metų), žmona Ona (33), dukros: Teresė (7),
Konstancija (4,5); sūnūs: Jurgis (5), Juozas (3).
2. Juozas Džiugelis (40), žmona Veronika (36), dukros: Emilija (14),
Ona (6); sūnūs: Pranas (12), Antanas (11), Balys (10), Kazys (4),
Matas (3), Vladas (6 mėn.); brolis Petras (33).
3. Dominikas Karkonis (56), žmona Ona (45), dukros: Anelė (17),
Anastazija (6); sūnus Konstantinas (14), motina Agota (85), broliai: Ignotas (54), Jonas (52), Stanislovas (50), Antanas (40); sesuo
Agota (38).
4. Juozas Karkonis (17), seserys: Ona (30), Anastazija (22), Karolina 20).
5. Jacekas Kazlauskas (17), žmona Ona (46), sūnus Kazimieras (13),
duktė Teresė (6); gyventojų šeima: Juozas Varškevičius (33),
broliai: Kazimieras (26), Konstantinas (21); sesuo Semerarija (35).
6. Jurgis Kiela (60), žmona Teresė (45), dukros: Ona (18), Konstancija (7); sūnus Kazimieras (15); gyventojų šeima: Juozas Baltrūnas (27), žmona Anelė (40), duktė Emilė (1).
7. Pranas Kiela (37), seserys: Teresė (39), Anastazija (23).
8. Konstantinas Latvėnas (55), žmona Veronika (50), sūnus Jonas (23),
duktė Konstancija (14), gyventojas Augustinas Vigelis (39).
9. Kazimieras Leikus (56), žmona Jugana (57), sūnūs: Jonas (20),
Juozas (17), Kazimieras (14); duktė Marcelė (22), posūnis Antanas
Kepalas (27), giminaitis Juozas Kliukas (18).
10. Konstancija Leikuvienė (56), duktė Uršulė (27), sūnūs: Mataušas (25), Antanas (20), Kazimieras (14).
11. Kazys Makutėnas (51), žmona Teresė (31), dukros: Ona (8),
Anelė (6), Karolina (4), Konstancija (2); sūnus Jonas (1), brolis
Antanas (40), brolienė Anelė (35), jų sūnus Antanas (3).
12. Juozas Mieliūnas (60), žmona Ona (35), dukros: Kazimiera (11),
Teresė (10); sūnus Petras (5).
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13. Stanislovas Mieliūnas (46), žmona Teresė (30), dukros: Emilija
(11), Anelė (3); sūnus (vardas neįskaitomas, 5).
14. Karolina Repeikienė (48), giminaitės Malinauskaitės Teresė (20)
ir Ona (18).
15. Jonas Smalskys (50), žmona Veronika (47), sūnūs: Konstantinas (23), Antanas (20), Juozas (17), Jonas (15), Kazimieras (5);
duktė Konstancija (12), tėvas Juozas (81), brolis Justinas (45),
sesuo Anelė (42), Antanas Raišis (18).
16. Juozas Smalskys (37), žmona Marcelė (35), duktė (vardas neįskaitomas, 6), sūnus Jonas (4), brolis Mataušas (33), brolienė
Salomėja (24), jų sūnus Antanas (6 mėn.), sesuo Viktorija (36),
dėdė Mataušas Smalskys (61).
17. Mykolas Smalskys (60), žmona Semerarija (65), sūnus Juozas (36),
marti Emilija (28), sūnūs: Jonas (34), Pranas (24), Mykolas (22);
brolis Mataušas (64), giminaitė Ona Smalskytė (45), darbininkė
Liudvika Žukas (50).
18. Antanas Terebas (75), žmona Marijona (65), sūnūs: Kazimieras (35),
Antanas (20); dukros: Ona (28), Anelė (22), Kazimiera (14); marti
Anastazija (36), anūkės: Emilė (10), Anastazija (2), darbininkas
Mataušas Vaštaka (24).
19. Dominikas Vaičionis (60), žmona Anastazija (55), sūnus Petras (28),
dukros: Ona (24), Grasilda (21).
20. Kasparas Vaičionis (42), žmona Anelė (30), dukros: Karolina (7),
Teresė (1); sūnūs: Antanas (6), Pranas (3).
21. Rapolas Vaičionis (40), žmona Ona (30), sūnūs: Jonas (11), Juozas (8), Konstantinas (3), Antanas (6 mėn.); dukros: Veronika (6),
Eugenija (4); tėvas Kazimieras (70), motina Uršulė (55), seserys:
Anastazija (25), Karolina (18); broliai: Stasys (30), Jonas (28);
brolienė Veronika (30).
22. Vyšniauskas Antanas (93), žmona Rozalija (60), dukros: Ona (24),
Karolina (20), Agota (18); sūnus Konstantinas (15).

Ažùbalių kaimas (Aluotų valsčius)
1. Antanas Baleišis (50), žmona Karolina (28), sūnus Jonas (1), duktė
Veronika (1).
2. Konstantinas Baleišis (55), žmona Marijona (33), sūnūs: Aleksandras (14), Juozas (8), Pranas (2); dukros: Karolina (12), Marija (6),
Veronika (3); viešnia Karolina Miškinytė (17).
3. Aleksandras Dagys (70), žmona Anastazija (60), sūnus Juozas (40),
marti Emilija (36), anūkės: Ona (10), Karolina (8); anūkai: Petras (5), Povilas (3); sūnus Antanas (35), marti Uršulė (25), anūkas
Jurgis (2), duktė Veronika (19). Kelios svečių šeimos:
Petras Barzda (40), žmona Viktorija (33), sūnus Boleslovas (13),
duktė Karolina (8);
Antanas Bražiūnas (35), žmona Veronika (23), sesuo Ona (18);
Mataušas Pilkauskas (32), žmona Ulijona (19);
Justinas Pivoriūnas (33), žmona Karolina (30), sūnus Juozas (7);
Ksavera Tumienė (55), sūnus Mykolas (20), Marcelė Pranckūnienė (80);
Aleksandras Dagys (37), Karolina Starkutė (21), Kazimieras Šukys (28);
Klajojąs batsiuvys Kazimieras Davainis (30).
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4. Aleksandras Grižas (50), žmona Uršulė (45), dukros: Ulijona (20),
Karolina (8); sūnūs: Napoleonas (17), Juozas (14), Pranas (4);
sesuo Viktorija (40).
5. Aleksandras Grižas (49), žmona Viktorija (47), sūnūs: Kazimieras (24), Feliksas (21), Julius (14), Silvestras (12), Jonas (5);
dukros: Veronika (18), Ulijona (17); brolis Antanas (47), sesuo
Karolina (60).
6. Jonas Grižas (46), žmona Marijona 46), duktė Liudvika (13),
sūnūs: Rapolas (11), Petras (8), Jonas (4).
7. Konstantinas Grižas (34), žmona Ona (25), dukros: Karolina (5),
Pranciška (3), Teresė (1).
8. Dominikas Jurgelionis (55), žmona Juozapota (50), dukros: Ulijona (21), Natalija (13), Veronika (9); sūnus Povilas (20).
9. Jurgis Jurgelionis (45), žmona Veronika (35), sūnus Jurgis (10),
piemuo Kazys Kepalas (16).
10. Benediktas Kepalas (60), sūnūs: Marcelinas (28), Mykolas (26),
Jonas (23), Kazys (19).
11. Jonas Kepalas (53), žmona Juozapota (40), duktė Veronika (13),
sūnus Antanas (11), uošvis Ignotas Aukštuolis (80).
12. Kazimieras Kepalas (53), žmona Barbora (30), sūnūs: Petras (10),
Konstantinas (8), Feliksas (1); dukros: Karolina (6), Ona (3).
13. Kazimieras Kepalas (22), motina Nastazija (60), brolis Juozas (23),
sesuo Uršulė (18).
14. Silvestras Kepalas (45), žmona Ona (30), sūnus Jonas (1), sesuo
Karolina (48), svainė Karolina Janonytė (12).
15. Uršulė Kepalienė (37), giminaitė Uršulė Čečytė (13).
16. Veronika Kepalienė (45), duktė Veronika (26), sūnūs: Jonas (18),
Adomas (15), dieveris Juozas (70).
17. Petras Matiukas (83), sūnus Mykolas (48), marti Viktorija (40),
anūkės: Ona (12), Veronika (10), Konstancija (5).
18. Jonas Puida (60), žmona Elena (40), dukros: Veronika (19), Ulijona (10), Viktorija (9); sūnus Jonas (15), svečiai Juozas Jankauskas (30), žmona Barbora (26).
19. Pranas Puida (58), žmona Karolina (40), dukros: Veronika (10),
Ona (8), Karolina (3); brolis Juozas (metai nenurodyti).
20. Juozas Staniulis (65), žmona Domicėlė (60), duktė Karolina (20).
21. Adomas Tumas (42), žmona Ulijona (30), sūnūs: Jonas (10),
Antanas (2); duktė Karolina (1), keliaująs siuvėjas Juozas Didžgalvis (37).
22. Feliksas Tumas (39), žmona Veronika (30), duktė Ona (8).
23. Juozas Tumas (52), žmona Karolina (40).
24. Petras Tumas (40), žmona Karolina (20), duktė Julija (1 mėn.),
tėvas Julius (84), piemuo Kazys Kepalas (10).

Bogušiškių (Ba÷šiškių) kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Mataušas Augulis (60), sūnūs: Antanas (35), Pranas (10); marti
Teresė (30), dukros: Kazimiera (20), Emilija (12); darbininkė Teresė
Muralytė (20).
2. Aleksandras Čepukas (40), žmona Karolina (25), duktė Marija
(2 mėn.), motina Monika (70), brolis Juozas (38), seserys: Karolina (35), Agnieška (27).
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3. Antanas Diržys (70), žmona (vardas neįskaitomas, 57), sūnūs:
Jonas (36), Mataušas (26), vardas neįskaitomas (24); dukros:
Emilija (20), Anastazija (17).
4. Juozas Diržys (70), žmona Karolina (60), sūnus Antanas (37),
nmarti Teresė (30), anūkė Liudvika (2 mėn), sūnus Juozas (29),
duktė Domicėlė (28), darbininkė Ona Mikėnaitė (15).
5. Mataušas Kalnietis (55), žmona Emilija (45), sūnūs: Antanas (24),
Vincentas (20), Konstantinas (18), Mataušas (10); dukros: Emilija (21), Veronika (12), Anastazija (1); sesuo Karolina (50).
6. Juozas Kirlys (55), žmona (vardas neįskaitomas, 45), sūnūs: Mataušas (22), Antanas (16), Juozas (12), Petras (6); dukros: Anelė (16),
Konstancija (9); brolis Kazimieras (54), brolienė Anastazija (53),
broliai: (vardas neįskaitomas, 50), Izidorius (48).
7. Antanas Puriuškis (36), žmona Viktorija (26), sūnus Juozas (4),
duktė Ona (3 mėn.), brolis Mataušas (24).
8. Ambraziejus Tervydis (70), žmona Pranciška (60), sūnūs: Juozas (26), Antanas (22); duktė Ona (23).
9. Ignotas Veikšnys (66), žmona Pranciška (54), dukros: Karolina (18),
Anastazija (15).

Čížiškio viensėdis (Rokiškio valsčius)
1. Vincentas Kazanavičius (47), sūnus Konstantinas (20), dukros:
Karolina (25), Teklė (20), Paulina (19), Anastazija (10).
2. Jonas Trumpickas (45), žmona Ona (40), sūnūs: Ignotas (13), Juozas (4); dukros: Karolina (10), Ona (7), Barbora (2); gyventojos:
Viktorija Kondraškienė (30), Viktorija Grižienė (70).

Dava¤niškio dvaras (Panemunėlio valsčius)
1. Jonas Tijūšas (55), žmona Uršulė (48), sūnus Juozas (6).

Dimitrìliškių viensėdis (Rokiškio valsčius)
1. Juozas Kiškis (35), žmona Konstancija (31), dukros: Teresė (10),
Konstancija (7), Uršulė (3); sūnus Antanas (5), broliai: Antanas (50),
Dominikas (40), Mataušas (32).

Juodoniÿ kaimas, arba Posvadis (Aluotų valsčius)
1. Alfonsas Baleišis (80), sūnus Jonas (34), marti Cecilija (30), anūkas Antanas (5), anūkės: Marija (2), Angelė (3 savaitės); sūnus
Napoleonas (23).
2. Jonas Baleišis (56), sūnūs: Jonas (32), Augustinas (29); dukros:
Ona (19), Veronika (16).
3. Juozas Baltuška (53), dukros: Marija (20), Ona (10); sūnūs: Jonas (18), Tadaušas (14), Antanas (12), Pranas (7).
4. Juozas Baronas (46), žmona Veronika (46), sūnūs: Jonas (18),
Kazimieras (13); dukros: Marija (16), Ona (8); posūnis Juozas
Tumas (22).
5. Jonas Bražiūnas (45), žmona Veronika (35), sūnūs: Jonas (4),
Kazimieras (6 mėn.); brolis Antanas (35), brolienė Veronika (20);
sesuo Uršulė Tumienė (40), sūnūs: Jonas (21), Mykolas (20); duktė
Emilija (13).
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6. Konstantinas Bražiūnas (67), žmona Juzepota (45), dukros: Ona (20),
Emilija (18), Anastazija (3); sūnūs: Jonas (17), Juozas (13).
7. Rapolas Bražiūnas (20), brolis Juozas (17), seserys: Ona (18), Domicėlė (15); tėvas Ciprijonas (67), tetos: Juzepota (50), Marijona (45).
8. Dominikas Budreika (58), žmona Anastazija (45).
9. Jonas Dagys (58), žmona Ksavera (52), sūnus Antanas (33), marti
Karolina (22), dukros: Veronika (20), Viktorija (16).
10. Mykolas Gavėnas (39), žmona Barbora (38), duktė Karolina (6),
sūnus Antanas (4), posūniai Vilučiai: Juozas (17), Jonas (10);
podukra Emilija Vilutytė (13).
11. Juozas Grižas (30), žmona Ona (35), duktė Veronika (8), sūnūs:
Jonas (6), Juozas (4).
12. Mykolas Grižas (42), žmona Elžbieta (48), dukros: Veronika (16),
Angelė (13), Ona (8).
13. Juozas Jankauskas (30), sesuo Barbora (26).
14. Povilas Jurgelionis (43), žmona Liudvika (33), sūnūs: Jonas (14),
Juozas (3); dukros: Liudvika (8), Bronislava (6 mėn.); motina
Juozapota (101), darbininkai: Ignotas Baronas (18), Uršulė Kepalaitė (17).
15. Dominikas Kepalas (40), žmona Marijona (48), dukros: Emilija (17),
Marija (10); sūnūs: Pranas (15), Albinas (13).
16. Jonas Kepalas (33), žmona Veronika (29), sūnūs: Juozas (6),
Jurgis (1); duktė Ona (4), brolis Konstantinas (30), darbininkas
Jurgis Gražys (18).
17. Stanislava Kepalienė (90), duktė Karolina (28), anūkė Veronika (3).
18. Juozas Kužulis (70), sūnūs: Kazimieras (34), Klemensas (25); duktė
Ulijona (18).
19. Jonas Mateikis (55), žmona Anelė (40), dukros: Veronika (16),
Viktorija (4); sūnūs: Kazimieras (13), Juozas (7); podukra Ona
Sakalauskaitė (18).
20. Juozas Paršonis (60), duktė Veronika (20), sūnus Pranas (19).
21. Karolis Paršonis (56), žmona Juozapota (45), duktė Ulijona (20),
sūnūs: Petras (18), Juozas (16).
22. Karolina Sabalienė (40), dukros: Marija (17), Ona (9), Pranciška (7);
sūnūs: Povilas (15), Juozas (13).
23. Mykolas Sabalys (40), žmona Ksavera (40), sūnūs: Jonas (17),
Antanas (12), Konstantinas (8); sesuo Katerina (50).
24. Zigmantas Starkus (24), sesuo Karolina (21), broliai: Feliksas (17),
Juozas (11); motina Barbora (50), pusbrolis Jonas Paunksnis (10).
25. Rapolas Šukys (62), žmona Uršulė (40), sūnūs: Juozas (30), Kazimieras (29), Augustinas (24), Ignotas (20), Pranas (18); duktė
Veronika (16).

Kãlvių kaimas (Aluotų valsčius)
1. Petras Baliūnas (46), žmona Marijona (34), sūnūs: Antanas (25),
Juozas (19); dukros: Nastė (16), Elena (6), Veronika (3).
2. Kazimieras Baronas (56), žmona Marijona (50), sūnus Povilas (30),
marti Ona (45), sūnūs: Kazimieras (25), Jonas (20), Petras (18);
duktė Ona (4).
3. Jurgis Bilys (27), žmona Anelė (23), duktė Marija (9 mėn.), brolis
Povilas (26), tėvas Mykolas (75), motina Ulijona (70).
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4. Petras Bilys (36), žmona (vardas neįskaitomas, 27).
5. Juozas Binderis (34), žmona Barbora (27), sūnūs: Pranas (5),
Juozas (2), Antanas (3 mėn.); motina Rozalija (80).
6. Jurgis Binderis (31), žmona Kotryna (20), sūnus Petras (1), brolis
Povilas (24).
7. Rapolas Binderis (20), motina Teresė (58), seserys: Ona (19),
Uršulė (14); dėdė Juozas (90).
8. Napoleonas Bražiūnas (20), motina Juzepota Mazurevičienė (50),
brolis Juozas Mazurevičius (16), seserys Mazurevičiūtės: Izabelė (14), Konstancija (10).
9. Antanas Čeponis (33), žmona Kotryna (35), sūnus Stasys (9),
duktė Ona (3).
10. Juozas Didžgalvis (54), žmona Apolonija (52), duktė Emilija (16),
žentas Dominikas Čirūna (24), jo žmona Ona (22), anūkai Čirūnos:
Juozas (2), Jonas (2 mėn.).
11. Marcelinas Didžgalvis (41), žmona Juozapota (40), duktė Karolina (6), sūnūs: Juozas (4), Pranas (2); motina Marijona (70), brolis
Jonas (37).
12. Antanas Dudonis (30), žmona Kotryna (30), dukros: Marija (10),
Emilija (9), Teresė (4); sūnus Jonas (1).
13. Pranas Galvydis (38), žmona Veronika (30), teta Petronėlė Antonelienė (80).
14. Adomas Gavėnas (44), žmona Juzepota (35), sūnūs: Pranas (11),
Kazimieras (7), Povilas (4); dukros: Veronika (2), Konstancija (1).
15. Jonas Gavėnas (38), žmona Karolina (24), duktė Marija (4), sūnus
Kazimieras (6 mėn.), tėvas Tamošius (69).
16. Aleksandras Janavičius (surašymo blanko vidinė dalis neužpildyta).
17. Viktorija Jurgelionienė (56), sūnus Pranas (17), duktė Karolina
Dagytė (22).
18. Steponas Jurgelionis (64), žmona Ona (50), sūnūs: Povilas (26),
Kasparas (17), Jonas (13); dukros: Juzepota (27), Liudvika (16).
19. Antanas Kepalas (26), motina Brigita (48).
20. Jonas Kepalas (63), žmona Juzepota (55), sūnūs: Pranas (26),
Kazimieras (23).
21. Juozas Kepalas (43), žmona Veronika (30), sūnūs: Jurgis (8),
Kazimieras (3); duktė Ona (1).
22. Kazimieras Kepalas (65), žmona Juzepota (55), sūnūs: Mykolas (30),
Povilas (28); dukros: Pranciška (25)., Karolina (19).
23. Pranas Kepalas (31), žmona Ona (26), sūnus Petras (6), dukros:
Ona (4), Anastazija (2); tėvas Aleksandras (80).
24. Pranas Kepalas (23), broliai: Jonas (13), Petras (10), Antanas (8),
Juozas (3); motina Uršulė (44), seserys: Kotryna (24), Emilija (19),
Ona (12).
25. Rapolas Kepalas (68), žmona Marijona (40), sūnus Vincas (27),
marti Karolina (28), sūnūs: Juozas (25), Dominikas (12), Kazimieras (10); dukros: Ona (20), Ulijona (18), Uršulė (17).
26. Elžbieta Kepalienė (100), Kepalaitė Elžbieta (60), anūkas Pranas
Tebeliškis (20).
27. Marijona Kepalienė (50), sūnus Pranas (16), dukros: Ona (20),
Anastazija (18), Konstancija (12), Veronika (11).
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28. Aleksandras Krasauskas (40), žmona Jogana (30), dukros: Uršulė (9), Marija (4); motina Domicėlė (65), brolis Ignotas (37),
brolienė Jogana (28).
29. Karolina Morkūnaitė (45), sesuo Nastazija (30).
30. Aleksandras Sabalys (52), žmona Ona (30), dukros: Konstancija (9),
Veronika (6 mėn.); sūnūs: Antanas (5), Jonas (3), sesuo Barbora (54).
31. Benediktas Sabalys (66), žmona Elena (50), sūnūs: Kazimieras (28),
Stanislovas (24); dukros: Elena (21), Ona (17), Kazimiera (15).
32. Jonas Sabalys (38), žmona Karolina (26), sūnūs: Jonas (2), Pranas (1);
tėvas Jonas (60), motina Anastazija (50), brolis Konstantinas (34),
brolienė Emilė (20), jų duktė Ona (1 mėn.).
33. Pranas Sabalys (60), žmona Ulijona (40), žentas Vilys Romualdas (34), žmona Konstancija (25), anūkai: Antanas (5), Petras (3),
Kazimieras (2).
34. Rapolas Sabalys (47), žmona Teresė (35), sūnūs: Rapolas (6),
Marcelinas (1); duktė Karolina (4), motina Ona (80).
35. Adomas Staniulis (38), žmona Marijona (30), sūnus Jonas (5),
dukros: Karolina (6), Ona (2), Veronika (6 mėn).
36. Aleksandras Staniulis (56), žmona Uršulė (60).
37. Stanislovas Staniulis (57), žmona Agota (50), duktė Uršulė (23).
38. Ona Staniulytė (18); Tadaušas Labeikis (Miškinis) (39), žmona
Veronika (40), sūnūs: Juozas (11), Jonas (10); duktė Agota (6).
39. Kazimieras Šukys (40), žmona Viktorija (40), sūnūs: Juozas (16),
Kazimieras (14); dukros: Karolina (12), Teresė (10).
40. Jurgis Tumas (33), Julius (31).
41. Kasparas Tumas (53), žmona Kotryna (34), dukros: Marija (12),
Emilija (10), Juzepota (2); sūnūs: Juozas (9), Kazimieras (4); darbininkė Karolina Kepalaitė (19).
42. Marcelinas Tumas (41), žmona Marijona (40), duktė Ona (13),
sūnūs: Povilas (10), Jonas (7).
43. Pranas Tutinas (32), tėvas Ignotas (70), motina Elžbieta (70), brolis
Jonas (31).
44. Laurynas Vilimas (40), žmona Ona (38), sūnus Juozas (11),
posūnis Povilas Žigys (21), podukros Žigytės: Anastazija (17),
Viktorija (14); darbininkas Jonas Tervydavičius (18).
45. Dominikas Žigys (45), žmona Veronika (25), duktė Ona (2).
46. Ignotas Žigys (54), žmona Barbora (40), dukros: Uršulė (16),
Anastazija (1 mėn.); sūnūs: Juozas (14), Julius (9), Povilas (3).

Kęstutiškio viensėdis (Rokiškio valsčius)
1. Juozas Kibilda (36), broliai (vardai neįskaitomi, 37 ir 22), sesuo
Teresė (24).
2. Kazimieras Petrulis (40), žmona Veronika (28), sūnus Dominikas (12), dukros: Ona (7), (vardas neįskaitomas, 5), Veronika (2).
3. Konstantinas Petrulis (42), žmona (vardas neįskaitomas, 27), duk
ros: Emilija (19), Teresė (17) Liudvika (16), Karolina (11); sūnūs:
Juozas (2), Petras (2 mėn.); anūkas Antanas (3 mėn.).
4. Mataušas Petrulis (76), žmona Veronika (60), sūnus Zigmantas (27),
marti Konstancija (23), anūkė Konstancija (2 mėn.), duktė Ona (32),
sūnūs: Napoleonas (25), Antanas (19), Balys (16).
5. Mataušas Dudonis (57), žmona Uršulė (67), duktė Karolina (18).
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Kultuviškio kaimas (Aluotų valsčius)
1. Adomas Didžgalvis (48), žmona Grasilija (30).
2. Tamošius Gavėnas (surašymo blanko vidinė dalis neužpildyta).
3. Mykolas Šinkunas (arba Bira) (45), žmona Samifarida (44), dukros:
Ona (22), Anelė (13), Emilija (11), Ulijona (6); sūnūs: Juozas (20),
Antanas (9), Kazimieras (3).

Kamšíškių viensėdis (Rokiškio valsčius)
1. Juozas Vilutis (53), žmona Veronika (50), sūnūs: Jonas (34), Steponas (30), Petras (22), Juozas (17); dukros: Ona (23), Liudvika (19),
Konstancija (9).

Kurkliìčių kaimas, arba Pasaliejis (Aluotų valsčius)
1. Pranas Baronas (35), žmona Ksavera (21), duktė Ona (3), sūnus
Jonas (1), darbininkas Antanas Šilinis (19).
2. Viktoras Baronas (45), žmona Viktorija (28), darbininkas Juozas
Pilkauskas (21).
3. Juozas Dagys (25), brolis Tamošius (19), motina Marijona (50).
4. Konstantinas Dagys (72), sūnus Jonas (32), marti Ona (25), anūkė
Karolina (6 mėn.), sūnus Dominikas (28), piemenė Justina Grigaliūnaitė (13).
5. Mykolas Dagys (43), žmona Ulijona (29), sūnūs: Juozas (6), Dominikas (3), Jonas (3 mėn.).
6. Pranas Dagys (24), motina Ona (60), seserys: Veronika (19), Antanina (16), Liudvika (14).
7. Zigmantas Dagys (43), žmona Uršulė (30), sūnūs: Mykolas (9),
Jonas (7), Juozas (6). Antanas (3).
8. Antanas Didžgalvis (50), žmona Karolina (35), sūnus Feliksas (12),
duktė Ona (11), tėvas Valerijonas (78), žmonos giminaitė Karolina Juzelskytė (2), darbininkai: Juozas Rudokas (19), Viktorija
Jakubonytė (18).
9. Ignotas Grigaliūnas (65), žmona Ona (60), sūnus Jurgis (15).
10. Jonas Jakubonis (45), žmona Marijona (30), sūnūs: Jonas (9),
Antanas (2), Juozas (1); duktė Ona (7), brolis Dominikas (33).
11. Pranas Jakubonis (40), žmona Marijona (30), dukros: Anastazija (2), Teresė (6 mėn.); brolis Juozas (32), brolienė Marijona (22),
motina Domicėlė (80).
12. Jonas Kepalas (40), žmona Viktorija (30), sūnus Jurgis (5), duktė
Emilija (4), sesuo Ksavera (30).
13. Ciprijonas Mažeikis (80), žmona Agota (78).
14. Dominikas Mažeikis (50), žmona Rozalija (40), dukros: Viktorija
(15), Ona (11), Marijona (9); sūnūs: Juozas (7), Jonas (4), Pranas (2).
15. Martynas Mažeikis (28), motina Ksavera (60), broliai: Dominikas
(23), Pranas (18), Jonas (11), Kazimieras (7); seserys: Uršulė (22),
Marija (17), Domicėlė (15).
16. Karolina Nakutienė (40), sūnus Jonas (10), duktė Marija (3), sūnus
Marcelinas Dagys (18).
17. Izijašas Paršonis (65), sūnus Kasparas (44), marti Karolina (35),
anūkės: Ulijona (15), Marija (12), Ona (6), Veronika (4), Karo63
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lina (1); anūkai: Liudvikas (10), Juozas (8); sūnus Pranas (35),
brolis Kazimieras (60).
Justinas Pivoriūnas (33), žmona Karolina (30), sūnus Juozas (7),
dukros: Pranciška (3), Veronika (1); uošvis Juozas Tumas (70),
uošvė Ksavera (55), svainė Ona (14).
Ignotas Staniulis (52), žmona Marijona (30), dukros: Angelė (6),
Karolina (3); sūnus Jonas (1)
Juozas Staniulis (26), žmona Viktorija (30), sūnūs: Antanas (6),
Juozas (4); duktė Domicėlė (2).
Petras Staniulis (40), brolis Povilas (30), seserys: Karolina (25),
Ona (20); seserėčia Konstancija (3).
Viktoras Staniulis (surašymo blanko vidinė dalis neužpildyta).
Zacharijus Staniulis (49), žmona Anastazija (40), dukros: Veronika (16), Uršulė (13); sūnūs: Dominikas (6), Pranas (2).
Julius Vaičius (36), žmona Juzepota (35), duktė Domicėlė (6),
sūnūs: Jonas (5), Kazimieras (2), Antanas (1 mėn.); posūnis Juozas
Šilinis (15), podukra Viktorija Šilinytė (12).

Mieli¿nų kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Augustas Muralis (71), žmona Karolina (58), sūnūs: Antanas (38),
Vladislovas (29), Kazimieras (19), Pranas (18); duktė Karolina (27).
2. Jonas Pračkys (55), žmona Karolina (35), sūnūs: Boleslovas (23),
Motiejus (14), Juozas (4); dukros: Teresė (16), Karolina (11).
3. Mataušas Pračkys (70), žmona Ona (60), sūnūs: Juozas (30), Zigmantas (26); duktė Karolina (33).
4. Juozas Vaštaka (50), žmona Anelė (36), sūnūs: Jonas (15), Pranas (6),
Antanas (1); dukros: Emilija (17), Teresė (8); tėvas Tadaušas (94),
motina Alberta (96).

Mick¿nų kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Boleslovas Baranauskas (26), broliai: Aleksandras (35), Juozas
(23); seserys: Ona (38), Leokadija (26); seserėčios: Anelė (11),
Barbora (4).
2. Jonas Davainis (70), sūnus Kazimieras (47), marti Marijona (40),
anūkė Karolina (11), anūkas Simonas (9), dukros: Agota (23),
Anelė (20); dukterėčia Anelė (2 mėn.).
3. Mataušas Girgždys (75), sūnus Konstantinas (46), marti Grasilda (37), anūkės: Teofilė (15), Bronislava (7); anūkai: Antanas (11),
Konstantinas (3).
4. Antanas Nakas (50), žmona Juozapota (48), sūnūs: Kazimieras (23),
Napoleonas (20), Pranciškus (5); dukros: Ona (18), Marija (15),
Emilija (11).
5. Jonas Nakas (50), žmona Ona (40), dukros: Teresė (15), Ona (13);
sūnus Jonas (14).
6. Mataušas Pračkys (60), žmona Angelė (45), sūnūs: Kazimieras
(19), Aleksandras (17), Napoleonas (17); dukros: Ona (11), Anastazija (8), Uršulė (4);

gyventojai: Varnienė (vardas neįskaitomas, 70), Antanas
Varnas (23).
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Mikšiškio viensėdis (Rokiškio valsčius).
1. Baltramiejus Barkevičius (31), žmona (vardas neįskaitomas, 35),
dukros (vardai neįskaitomi, 4 ir 3), motina Ona (49), brolis Antanas (12).
2. Antanas Diržys, Antano (52), žmona Veronika (40), dukros:
Ona (12), Emilija (10); sūnus Konstantinas (8).
3. Antanas Diržys, Mataušo (33), motina Karolina (55), broliai:
Konstantinas (27), Mataušas (21); seserys: Emilija (20), Ona (17),
Teresė (14), Karolina (12), Adelė (10).

Pakalnių užusienis (Rokiškio valsčius)
1. Dominikas Seibutis (50), žmona Anastazija (35), dukros: Teresė (9),
Uršulė (8), Ona (5); sūnūs: Mataušas (7), Antanas (3), Jonas (1);
broliai: Benediktas (60), Juozas (58).
2. Dominikas Uldukis (41), žmona Marija (40), sūnūs: Aleksandras (9), (vardas neįskaitomas, 7), Antanas (3); duktė (vardas
neįskaitomas, 5), giminaitė Teresė Kaupaitė (60).
3. Juozas Uldukis (46), žmona Angelė (28), duktė Anastazija (4),
sūnus Mataušas (4 mėn.), motina Veronika (85), giminaitis Juozas
Mackus (22).

Petraukos kaimas (Aluotų valsčius)
1. Laurynas Babiedas (38), žmona Veronika (30), sūnus Povilas (4),
duktė Anelė (1), motina Juozapota (80).
2. Jonas Dagys (37), žmona Ona (30), giminaičiai: Juozas (14), Jurgis (10).
3. Kazimieras Dagys (60), žmona Veronika (41), sūnūs: Petras (15),
Antanas (13); duktė Antanina (9), podukra Anelė Čepaitė (20),
gyventojas Pranas Rudokas (50).
4. Mykolas Dagys (50), žmona Veronika (30), dukros: Ona (6), Veronika (5); sūnūs: Juozas (3), Jonas (9 mėn.); giminaitis Kazimieras
Dagys (24).
5. Kazimieras Gavėnas (56), sūnūs: Dionyzas (21), Povilas (16),
Pranas (12); duktė Ulijona (14)
6. Konstantinas Gavėnas (44), žmona Marijona (31), sūnūs: Silvest
ras (7), Juozas (2); duktė Marija (5).
7. Simonas Kepalas (53), žmona Ulijona (32), sūnus Kazys (6), duk
ros: Marija (4), Ona (5 mėn.).
8. Dominikas Žigys (57), žmona Juozapota (49), sūnūs: Antanas (31),
Albertas (10); dukros: Uršulė (22), Veronika (20), Ona (8), Marija (5), Juozapota (1).

Pémpiškio viensėdis (Rokiškio valsčius)
1. Kasparas Leikus (50), žmona (vardas neįskaitomas, 36), dukros:
Anelė (13), Ona (5); sūnūs: Juozas (10), Jonas (8), Kazimieras (3).

Ramonãičių kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Juozas Kvedaras (42), brolis Kazimieras (27), giminaitė Agota
Kvedaraitė (11).
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2. Justinas Kvedaras (70), žmona Marijona (55), sūnūs: Nikodemas (37), Konstantinas (22); duktė Anelė (28).
3. Barbora Makutėnienė (52), sūnus Antanas (15), dukros: Anastazija (14), Karolina (12), Uršulė (11), Teresė (9), Veronika (8).
4. Juozas Petrulis (85), sūnūs: Jonas (38), Antanas (30); dukros:
Brigita (38), Teresė (32).
5. Mataušas Petrulis (33), žmona (vardas neįskaitomas, 25), dukros:
(vardas neįskaitomas, 4), Ona (3), Marija (3 savaitės); motina
Uršulė (55), seserys: Teresė (37), Anastazija (35), Uršulė (26),
Karolina (23).
6. Stanislovas Petrulis (68), žmona (vardas neįskaitomas, 55), sūnūs:
Juozas (32), Jonas (28), Kazimieras (26), Petras (22), Zigmantas (19);
duktė Brigita (23).
7. Aleksandras Puriuškis (55), žmona Teresė (54), duktė Karolina (26).

Totõriškių kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Jonas Čechovičius (40), žmona (vardas neįskaitomas, 40), sūnūs:
Jurgis (9), Pranas (5), Juozas (3); dukros: Anelė (17), Ona (14).
2. Ignotas Petrulis (60), žmona Veronika (40), sūnūs: (vardas neįskaitomas, 25), Pranas (22), Petras (17); dukros: Karolina (16),
Veronika (11); brolis Juozas (70).
3. Ignotas Pračkys (30), žmona Veronika (26), sūnus Antanas (4),
duktė Karolina (1 mėn.), motina Domicėlė (75),
4. Jonas Pračkys (45), žmona Karolina (30), sūnūs: Ignas (12), Jonas (9), Pranas (3); duktė Ona (10).
5. Rapolas Pračkys (40), žmona Ona (30), duktė Veronika (8), sūnus
Jonas (4).
6. Juozas Šakalys (40), žmona Marcelė (40), sūnūs: Ignotas (12), Vladislovas (9), Petras (2); duktė Teresė (7), posūnis Jonas Mickys (25).
7. Petras Zavadskas (34), žmona Julija (29), sūnūs: Antanas (9),
Juozas (6), Kazimieras (3); duktė Ona (iki mėn.).
8. Antanas Zavadskis (55), sūnūs: Jonas (27), (vardas neįskaitomas, 22); duktė Marija (16), darbininkės: Ona Pranskūnaitė (16),
Anastazija Vigelytė (23).

Va»lių kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Benediktas Diržys (61), žentas Juozas Narbutis (40), žmona Uršulė (20), anūkė Teresė (1), duktė Julija Diržytė (28).
2. Vasilis Felko (55), žmona Ieva (50), pusbrolis Jonas Pračkys (26).
3. Kazimieras Giriūnas (56), žmona Agota (50), sūnūs: Antanas (30),
Juozas (22), (vardas neįskaitomas, 19); duktė Karolina (8).
4. Izidorius Grigonis (27), motina Domicėlė (55), brolis Mataušas (20).
5. Karolina Grigonienė (60), dukros: Anastazija (22), Marija (19);
žentas Jonas Lapinskas (45), žmona Anelė (33), dukros: Uršulė (14), Emilija (7); sūnūs: Jonas (12), Aleksandras (5).
6. Mataušas Gudas (67), žmona Karolina (60), sūnus Andrius (36),
marti Karolina (23), anūkas Mataušas (iki mėn.).
7. Kazimieras Klišys (44), žmona Anastazija (28), duktė Teresė
(3 mėn.), Karolina Vaštakaitė (18)
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8. Veronika Krasauskienė (60), duktė Angelė (23), sesuo Barbora
Mieliūnaitė (65).
9. Adomas Kriukelis (70), sūnus Petras (31), marti (vardas neįskaitomas, 25), sūnūs: (vardas neįskaitomas, 27), Antanas (18);
darbininkė Augulytė (vardas neįskaitomas, 20).
10. Antanas Kriukelis (31), žmona Ona (31), sūnūs: Juozas (10), Jonas (7), Mataušas (5), (vardas neįskaitomas, 4), Kazimieras (2);
motina Barbora (60), giminaitė Anelė Kriukelytė (12).
11. Antanas Martinėlis (44), žmona Kazimiera (35), sūnūs: Juozas (16),
Justinas (15), Kazimieras (12), Laurynas (1).
12. Jonas Martinėlis (33), žmona Marijona (26), sūnūs: Jonas (5),
Pranas (1); duktė Anelė (3 mėn.), motina Ona (60).
13. Domicėlė Mikalkėnienė (70), sūnus Juozas (40), marti Ona (36),
anūkai: Pranas (10), Juozas (3), Ignotas (1 mėn.); anūkė Anastazija (5).
14. Jonas Petkūnas (72), žmona Karolina (45), sūnus Antanas (28),
marti Marijona (23), duktė Karolina (20).
15. Juozas Petkūnas (42), žmona Anelė (30), sūnūs: Jonas (7), Antanas (4); uošvė Liudvika Dilienė (50), svainė Cecilija Dilytė (26),
darbininkai: Jonas Merkys (17), Ona Mickytė (17), svečias Jonas
Paunksnis (25).
16. Benediktas Petrulis (60), žmona Karolina (45), sūnus Jonas (28),
duktė Ona (20).
17. Veronika Šermukšnienė (26), duktė Anelė (5), podukros: Juozapota (22), Teresė (12); posūnis Tadaušas (14), gyventojas Antanas
Balčiūnas (50).

Vaštagalos viensėdis (Rokiškio valsčius)
1. Anupras Kvedaras (76), žmona Ona (60), sūnus Kazimieras (36),
marti Albertina (24), sūnūs: Konstantinas (30), Napoleonas (28).

Žvírbliškių kaimas (Rokiškio valsčius)
1. Jonas Baleišis (40), žmona Uršulė (35), sūnus Kazys (8), dukros:
Ona (6), Emilija (2).
2. Antanas Bimba (30), žmona Anastazija (28), duktė Marija (6 mėn.).
3. Antanas Jurkštas (50), žmona Viktorija (40), dukros: Emilija (19),
Uršulė (13), Teresė (7); sūnus Povilas (2).
4. Kazimieras Mikėnas (31), žmona Ieva (26), duktė Karolina
(iki mėn.).
5. Jurgis Puriuškis (74), žmona Uršulė (60), sūnūs: Jurgis (37),
Kazimieras (35), Jonas (33), Antanas (23); dukros: Uršulė (40),
Ona (22), duktė Banevičienė (vardas neįskaitomas, 31); anūkės
Banevičiūtės: Ona (8), Anastazija (6).
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Žemėvaldos kaita Kamajų valsčiuje
1861–1939 metais
Jonas Šedys

Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau – LVIA) ir Lietuvos centriniame
valstybės archyve (toliau – LCVA) saugoma nemažai bylų su duomenimis apie
Kamajų valsčiaus kaimų žemę. Bandau šių bylų duomenis susisteminti ir pateikti plačiam skaitytojų ratui. Nors apie daugelį kaimų nepavyko rasti duomenų,
tačiau manau, kad surinkti duomenys gana aiškiai parodo bendras žemėvaldos
kaitos tendencijas.
Rusijos caras Aleksandras II 1861 metų vasario 19 dienos Manifestu panaikino baudžiavą (Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, Vilnius, 1966,
p. 166). Manifestas teisiškai panaikino baudžiauninkų priklausomybę dvarininkams.
Buvusių baudžiauninkų nebebuvo galima pirkti, parduoti, mainyti, dovanoti. Jie
tapo laisvais žmonėmis, o iki tol juk būta dvarininkų, kurie baudžiauninkų nelaikė žmonėmis. Tačiau kitais atžvilgiais krašte niekas nepasikeitė. Mat Manifestu
privalomi santykiai tarp dvarininkų ir valstiečių, įskaitant lažą, palikti dvejiems
metams.
Antras realus žingsnis iš baudžiavos – žemės išpirkimas. 1863 m. kovo 1 d.
vidaus reikalų ministro P. Valujevo iniciatyva buvo nustatytas privalomas žemės
išpirkimas Lietuvoje (J u č a s M . , M u l e v i č i u s L . , T y l a A . Lietuvos valstiečių
judėjimas 1861–1914 metais, Vilnius, 1975, p. 50). Kaip vyko žemės išpirkimas
būsimo Kamajų valsčiaus ribose, aprašyti neįmanoma, nes archyvuose nepavyko
rasti žemės išpirkimo dokumentų (veikiausiai jie neišlikę). Tačiau kai kurios šių
dokumentų detalės (išrašai) pateikiamos kaimų skirstymo į vienkiemius bylose
tiek Stolypino reformos, tiek ir tarpukario Lietuvoje vykdytos, kartais vadinamos
Krupavičiaus, reformos metu. Lengviausia išsipirkti žemę buvo valstybinių dvarų
valstiečiams, nes nebuvo asmenų, suinteresuotų trukdyti ši procesą. Tai Nečioniÿ
(Nečiūniškių) kaimo valstiečiai žydai, pradėję žemės išpirkimą 1869 metais (LCVA,
f. 1250, ap. 3, b. 6327). Dar yra nuorodų, kad valstybinių valstiečių gyventa
Merkių (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2556), Narb¾čių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6131)
ir Žliubÿ (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 101) kaimuose.
Iš Mažéikiškio dvaro (dvarininkas Abeliardas Sesickis) nuo 1870 m. lapkričio
1 d. per 49 metus žemę išsipirko Prõčkių kaimo ūkininkai: 4 po 15,5 dešimtinės1
ir 5 po 3 dešimtines (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6148). Iš Gùdiškio dvaro (dvarininkas Kajetonas Salmanovičius) nuo 1870 metų lapkričio 1 dienos žemę pradėjo
išsipirkti Tytìlių kaimo gyventojai: 8 ūkininkai po 18 dešimtinių 2 000 sieksnių2,
3 asmenys – 110, 125 ir 200 sieksnių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6208). Iš Rokiškio dvaro Petk¿nų kaimo 3 ūkininkai išpirko: 14 dešimtinių 1 362 sieksnius,
14 dešimtinių 1 363 sieksnius, 29 dešimtines 326 sieksnius ir kartu 3 dešimtines
87 sieksnius ganyklų (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6154). Visais kitais atvejais nenurodyta nei buvęs žemės savininkas, nei
išpirkimo pradžios data, tik išpirktos 1 Dešimtinė – 1,09 ha.
žemės plotas: Žeimiÿ kaime 8 ūkinin- 2 Sieksnis – 2,13 m, kvadratinis sieksnis ~4,54 m2.
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kai po 16,40 ha (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6321), Naujåsodės kaime 19 ūkininkų
po 16 dešimtinių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6127), Vaitk¿nų kaime 24 ūkininkai
po 17,5 dešimtinės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5796), Pašilºs kaime 3 ūkininkai
po 18 dešimtinių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5779), Guči¿nų kaime 38 ūkininkai
po 18 dešimtinių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5774), Rimšioniÿ kaime 13 ūkininkų po 20 ha (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5791), Minči¿nų kaime 8 ūkininkai po
18,5 dešimtinės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6449), Petraukos kaime 2 ūkininkai po
19 dešimtinių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5787), Mikni¿nų kaime 16 ūkininkų po
20 dešimtinių, 14 mažažemių nuo 0,18 iki 6,5 dešimtinės (LCVA, f. 1250, ap. 3,
b. 5786), Juodoniÿ kaime 16 ūkininkų po 20 dešimtinių, 6 asmenys po 3 dešimtines
ir bendrai 30 dešimtinių ganyklų ir 27 dešimtines nenaudojamos žemės (LCVA,
f. 1250, ap. 3, b. 6068), Krýlių kaime 14 ūkininkų po 20,5 dešimtinės (LCVA,
f. 1250, ap. 3, b. 5777), Verksnioniÿ kaime 15 ūkininkų po 21 dešimtinę (LCVA,
f. 1250, ap. 3, b. 5778), Kuokšiÿ kaime 12 ūkininkų po 23,5 dešimtinės, 1 ūkininkas 18 dešimtinių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5789), Narbūčių kaime 3 ūkininkai po
23,5 dešimtinės, 2 asmenys po 3 dešimtines, 1 asmuo 1,96 dešimtinės, 2 asmenys
kartu 0,5 dešimtinės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6131), Žliubų kaime 3 ūkininkai
po 29 dešimtines 1743 sieksnius (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6232), Vabõlių kaime
6 ūkininkai po 37,40 ha (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5793), Mažeikiškio kaime 3 ūkininkai: 30,25 dešimtinės, 40,25 dešimtinės ir 70,5 dešimtinės (LCVA, f. 1250, ap. 3,
b. 6310). Beje, būta ir tokių, kuriems žemės išsipirkti nereikėjo. Tai Ju»kiškio
kaimo gyventojai Jonas Mirskis, valdęs 61,2 ha žemės, Benediktas Orda – 30,6 ha
ir Jurgis Orda – 30,6 ha. Tikėtina, kad tai buvę Lietuvos bajorai, kurių bajorystės
caro valdžia nepripažino ir vadino juos viensėdininkais.
Trečias labai svarbus etapas kelyje iš baudžiavos – tai kaimų (užusienių,
viensėdžių) žemės atribojimas nuo dvarų žemės. Archyvuose surinktus šio etapo
duomenis pateikiu chronologine tvarka – taip geriau matyti, kaip sunkiai ir iš
lėto šis procesas vyko. 1870 metais matininkas Burliandas nuo Trumponių dvaro
(dvarininkai Kamenskis ir Rutkovskaja) atskyrė I eilę Trùmponių kaimo žemių –
39 dešimtines 860 sieksnių, tarp jų sodybos 1 dešimtinė 2199 sieksniai, arimai
24 dešimtinės, pievos 7 dešimtinės 1880 sieksnių, ganyklos 4 dešimtinės 1747 sieksniai, smėlynai 2344 sieksniai, keliai 1560 sieksnių. Trumponių kaimo ūkininkai
atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė. Galima juos suprasti – įrašas „I eilė“
parodo, kad dalis kaimo žemių liko dvarininkams (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2906).
1873 m. gegužės 1 d. matininkas Ignotas Liausas nuo Salÿ dvaro (dvarininkai
Tyzenhauzai) atskyrė Gučiūnų kaimui 765 dešimtines 1 320 sieksnių žemės, iš
jų sodybos 32 dešimtinės 302 sieksniai, arimai 355 dešimtinės 1 054 sieksniai,
pievos 290 dešimtinių 1 000 sieksnių, pelkėtos pievos 25 dešimtinės 44 sieksniai,
ganyklos 48 dešimtinės 621 sieksnis, smėlynai 2 dešimtinės 1 200 sieksnių, vandenys 5 dešimtinės 1 176 sieksniai, keliai 4 dešimtinės 1 423 sieksniai, kupstinė
pelkė 1 dešimtinė 1 200 sieksnių, kapinės 500 sieksnių. Byloje Gučiūnų kaimo
ūkininkų parašų nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 134). Šio kaimo, tada priklausiusio
Ukmergės apskrities Aluotų valsčiui, ūkininkai iš anksto susitarė su gretimų
kaimų valstiečiais priešintis, jeigu atribojant žemę bus bandoma atimti dalį kaimo žemių. Ginčas kilo dėl 25 dešimtinių pievų ir ganyklų atrėžimo. Valstiečiai
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atsisakė statyti ežiaženklius, iš samdomų asmenų, statančių ežiaženklius, atėmė
kirvius ir bandė statomus ežiaženklius sunaikinti. Už tai kaimas buvo nubaustas:
pas 38 ūkininkus 2 savaitėms apgyvendinti 77 asmenys (27 kareiviai, 30 atsargos
kareivių ir 20 raitų dešimtininkų), 12 valstiečių atiduota tardytojui, kuris 6 iš jų
suėmė. (Jučas M., Mulevičius L., Tyla A., p. 226).
Tais pačiais 1873 metais matininkas Ignotas Liausas nuo Tyzenhauzų valdomo
Salų dvaro atribojo ir kai kurių kitų kaimų žemes: birželio 4 d. Vaitkūnų kaimui –
428 dešimtines 2 340 sieksnių, tarp jų sodybos 18 dešimtinių 1 104 sieksniai, arimai
221 dešimtinė 1 968 sieksniai, pievos 163 dešimtinės 1 728 sieksniai, ganyklos
12 dešimtinių 300 sieksnių, keliai 6 dešimtinės 200 sieksnių, pelkė 4 dešimtinės
60 sieksnių, smėlynai 2 dešimtinės 1 700 sieksnių, kapinės 60 sieksnių; Vaitkūnų
kaimo ūkininkai atribojimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6,
b. 159); liepos 20 d. Naujasodės kaimui – 338 dešimtines 1 400 sieksnių, iš jų
sodybos 15 dešimtinių 43 sieksniai, arimai 177 dešimtinės 1 750 sieksnių, pievos
123 dešimtinės 1 057 sieksniai, ganyklos 4 dešimtinės 400 sieksnių, vandenys
6 dešimtinės 1 800 sieksnių, pelkė 5 dešimtinės 300 sieksnių, keliai 4 dešimtinės
1 200 sieksnių, smėlynai 1 dešimtinė 1 800 sieksnių, kapinės 250 sieksnių; byloje
Naujasodės kaimo ūkininkų parašų nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 157); liepos 25 d.
Taraµdžių kaimui – 542 dešimtines, tarp jų sodybos 25 dešimtinės 1 125 sieksniai,
arimai 263 dešimtinės 875 sieksniai, pievos 175 dešimtinės 400 sieksnių, ganyklos
8 dešimtinės 600 sieksnių, samaninė pelkė 35 dešimtinės 400 sieksnių, kupstinė
pelkė 25 dešimtinės 600 sieksnių, keliai 5 dešimtinės 1 200 sieksnių, smėlynai
3 dešimtinės 200 sieksnių, vandenys 1 400 sieksnių, kapinės 400 sieksnių; Taraldžių
kaimo ūkininkai atribojimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6,
b. 92); liepos 27 d. Verksnionių kaimui – 368 dešimtines 1 400 sieksnių, iš jų
sodybos 13 dešimtinių 1 800 sieksnių, arimai 161 dešimtinė 2 000 sieksnių, pievos
140 dešimtinių 89 sieksniai, ganyklos 48 dešimtinės 291 sieksnis, keliai 2 dešimtinės 400 sieksnių, pelkė 2 dešimtinės 120 sieksnių, smėlynai 1 500 sieksnių; byloje
Verksnionių kaimo ūkininkų parašų nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 161); rugpjūčio
8 d. Rimšionių kaimui – 275 dešimtines 360 sieksnių, iš jų sodybos 12 dešimtinių
1 828 sieksniai, arimai 133 dešimtinės 33 sieksniai, pievos 107 dešimtinės 1 739 sieksniai, ganyklos 16 dešimtinių 710 sieksnių, smėlynai 2 dešimtinės 1 200 sieksnių,
keliai 2 dešimtinės 100 sieksnių, kupstinė pelkė 1 950 sieksnių; byloje Rimšionių
kaimo ūkininkų parašų nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 113); rugpjūčio 13 d. Krýlių
kaimui – 289 dešimtines 382 sieksnius, iš jų sodybos 12 dešimtinių 82 sieksniai,
arimai 135 dešimtinės 1 200 sieksnių, pievos 132 dešimtinės 1 200 sieksnių, ganykla 4 dešimtinės 2 100 sieksnių, keliai 2 dešimtinės 300 sieksnių, smėlynai
1 dešimtinė 1 200 sieksnių, kupstinė pelkė 1400 sieksnių, kapinės 100 sieksnių;
byloje Krylių kaimo ūkininkų parašų nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 95); rugpjūčio
25 d. Žeimių kaimui – 124 dešimtines 1 820 sieksnių, tarp jų sodybos 7 dešimtinės
296 sieksniai, arimai 64 dešimtinės 712 sieksnių, pievos 49 dešimtinės 192 sieksniai,
ganyklos 3 dešimtinės 50 sieksnių, keliai 1 770 sieksnių, vandenys 850 sieksnių,
kapinės 200 sieksnių, smėlynai 150 sieksnių; byloje Žeimių kaimo ūkininkų parašų
nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 125); rugsėjo 1 d. Grevíškių kaimui – 98 dešimtines
1485 sieksnius, iš jų sodybos 3 dešimtinės 1000 sieksnių, arimai 50 dešimtinių
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1100 sieksnių, pievos 41 dešimtinė 1075 sieksniai, ganyklos 2 dešimtinės 600 sieksnių,
keliai 1 dešimtinė 120 sieksnių; Greviškių kaimo ūkininkai atribojimo dokumentus
pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 124); rugsėjo 3 d. Samaníškio viensėdžiui – 24 dešimtines 315 sieksnių; tarp jų sodyba 1 221 sieksnis, arimai 10 dešimtinių 315 sieksnių, pievos 12 dešimtinių 264 sieksniai, ganykla 1 dešimtinė, keliai
315 sieksnių; viensėdžio savininkas atribojimo dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526,
ap. 6, b. 148); rugsėjo 4 d. Savičiškio viensėdžiui – 31 dešimtinę 2 179 sieksnius,
tarp jų sodyba 1 dešimtinė 629 sieksniai, arimai 14 dešimtinių 1 660 sieksnių,
pievos 13 dešimtinių 1 430 sieksnių, ganykla 2 dešimtinės 284i sieksniai, keliai
426 sieksniai; viensėdžio savininkas atribojimo dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526,
ap. 6, b. 145); rugsėjo 5 d. Mark¿niškio kaimui – 40 dešimtinių 2 040 sieksnių,
iš jų sodybos 1 dešimtinė 2 216 sieksnių, arimai 27 dešimtinės 1 000 sieksnių,
pievos 11 dešimtinių 393 sieksniai, keliai 560 sieksnių, vandenys 270 sieksnių
(LVIA, f. 526, ap. 6, b. 102); rugsėjo 7 d. tam pačiam kaimui – 22 dešimtines
500 sieksnių, tarp jų sodybos 1 dešimtinė 100 sieksnių, arimai 10 dešimtinių
1 000 sieksnių, pievos 10 dešimtinių 1 220 sieksnių, ganykla 400 sieksnių, keliai
80 sieksnių (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 101).
1878 m. rugsėjo 11 d. matininkas Liudvikas Petkevičius nuo Gudeniškio dvaro
(dvarininkas Salmanovičius) Tytelių kaimui atskyrė 170 dešimtinių 90 sieksnių
žemės, kurią sudarė 168 dešimtinės 940 sieksnių naudmenų. Byloje Tytelių kaimo
ūkininkų parašų nėra (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2339).
1881 metais balandžio 28 d. matininkas Vadilenas Petkevičius nuo Kamajºlių
dvaro (dvarininkai Rudaminos) atskyrė: Labíškio užusieniui – 24 dešimtines
896 sieksnius, iš jų sodybos 1 dešimtinė, arimai 12 dešimtinių 2 360 sieksnių,
pievos 5 dešimtinės 1 600 sieksnių, ganyklos 4 dešimtinės 1 432 sieksniai, keliai
364 sieksniai; kaip savininkas atribojimo dokumentus pasirašė Jonas Sirvydas (LVIA,
f. 526, ap. 6, b. 2546); gegužės 4 d. Tervýdžių kaimui atmatavo 21 sklypą, tačiau
nei bendras jų plotas, nei eksplikacija byloje nepateikti. Tervydžių kaimo ūkininkai atribojimo dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2556); gegužės 26 d.
Špókiškio kaimui – 141 dešimtinę 2 000 sieksnių, tarp jų sodybos 7 dešimtinės
600 sieksnių, arimai 80 dešimtinių 616 sieksnių, pievos 29 dešimtinės 1 400 sieksnių, ganyklos 19 dešimtinių 900 sieksnių, eglynas 4 dešimtinės 400 sieksnių, keliai
2 000 sieksnių, vandenys 400 sieksnių, kapinės 484 sieksniai; Špokiškio kaimo
ūkininkai žemės atskyrimo dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2532).
Tais pačiais 1881 metais matininkas Ogodosijus Fugalevičius nuo Savičiūnų
dvaro atskyrė: rugpjūčio 3 d. Juodoniÿ kaimui – 414 dešimtinių 1 530 sieksnių
(žemės eksplikacija nepateikta); Juodonių kaimo ūkininkai žemės atskyrimo dokumentus pasirašė (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6068); rugpjūčio 6 d. Kurkliìčių kaimui – 217 dešimtinių 960 sieksnių, tarp jų sodybos 7 dešimtinės 1 855 sieksnių,
arimai 126 dešimtinės 2119 sieksnių, pievos 31 dešimtinė 1 055 sieksniai, ganyklos
20 dešimtinių 1 854 sieksniai, kupstinė pelkė 29 dešimtinės 1 975 sieksniai, keliai
1 199 sieksniai, vandenys 664 sieksniai, duobės 349 sieksniai; už save ir neraštingus ūkininkus pasirašė Juozas Tumas (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 626); rugpjūčio
7 d. Petraukos kaimui – 50 dešimtinių 1 090 sieksnių, kuriuos sudarė sodybos
5 dešimtinės 350 sieksnių, arimai 30 dešimtinių 803 sieksniai, pievos 6 dešimtinės
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1 459 sieksniai, ganyklos 5 dešimtinės 974 sieksniai, pelkė 2 dešimtinės 930 sieksnių, keliai 1 374 sieksniai (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5787).
1882 metais matininkas Adomas Taločka pradėjo atskirti kaimų žemę nuo
Rokiškio dvaro (dvarininkė M. Pšezdzecka) valdų: liepos 27 d. Vaičioniÿ kaimo
I eilę – 180 dešimtinių 1 758 sieksnius, tarp jų sodybos 8 dešimtinės 1 500 sieksnių, arimai 129 dešimtinės 452 sieksniai, pievos 27 dešimtinės 866 sieksniai,
ganyklos 12 dešimtinių 2 330 sieksnių, keliai 1 dešimtinė 760 sieksnių, smėlynai
1 dešimtinė 500 sieksnių, vandenys 210 sieksnių; Vaičionių kaimo ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė; tai, kad kaimui skirtą žemę sudarė net
14 sklypų, aiškiai rodo, kad dalį kaimo žemių dvarininkė pasiliko (LVIA, f. 526,
ap. 6, b. 2446); rugsėjo 24 d. Vaštakÿ kaimui – 105 dešimtines 256 sieksnius, iš
jų sodybos 2 dešimtinės 2 000 sieksnių, arimai 55 dešimtinės 110 sieksnių, pievos
39 dešimtinės 36 sieksniai, ganyklos 5 dešimtinės 1 480 sieksnių, keliai 1 dešimtinė 1 820 sieksnių, smėlynai 2 010 sieksnių; Vaštakų kaimo ūkininkai atskyrimo
dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2744).
Tais pačiais 1882 metais A. Taločkos pradėtą darbą – kaimų atskyrimą nuo
Rokiškio dvaro – tęsė matininkas Oskaras Šperlingas: rugsėjo 29 d. Čižausko viensėdžiui skyrė 31 dešimtinę 120 sieksnių, juose sodybos 1 dešimtinė 1 000 sieksnių,
arimai 24 dešimtinės 444 sieksniai, pievos 3 dešimtinės 776 sieksniai, ganykla
1 dešimtinė 360 sieksnių, keliai 2 340 sieksnių; vienkiemio savininkas Mykolas
Kazanavičius atribojimo dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2303); spalio
6 d. Žvírbliškių kaimui – 64 dešimtines, tarp jų sodybos 4 dešimtinės, arimai
36 dešimtinės 770 sieksnių, pievos 19 dešimtinių 1 200 sieksnių, ganykla 2 dešimtinės 760 sieksnių, kelai 1 dešimtinė 2 070 sieksnių; dar ginčytina žemė 5 dešimtinės 424 sieksniai; Žvirbliškių kaimo ūkininkai atribojimo dokumentų pasirašyti
neatėjo (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2592); spalio 10 d. Žliubų kaimui – 88 dešimtines
720 sieksnių; iš jų sodybos 2 dešimtinės 1 800 sieksnių, arimai 59 dešimtinės
1 750 sieksnių, pievos 20 dešimtinių 600 sieksnių, ganyklos 5 dešimtinės 110 sieksnių, vandenys 710 sieksnių, keliai 550 sieksnių; ginčytinos žemės plotas nenurodytas; Žliubų kaimo ūkininkai atribojimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA,
f. 526, ap. 6, b. 2593); spalio 12 d. Žališkių kaimui – 23 dešimtines 1 770 sieksnių, tarp jų sodybos 1 620 sieksnių, arimai 13 dešimtinių 2 170 sieksnių, pievos
7 dešimtinės 210 sieksnių, ganykla 1 680 sieksnių, keliai 1 620 sieksnių, vandenys
270 sieksnių; ginčytina žemė 8 dešimtinės 700 sieksnių; Žališkių kaimo ūkininkai
atribojimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2563); spalio
28 d. Vaštakiškių užusieniui – 29 dešimtines 1 120 sieksnių – sodybos 1 dešimtinė 1 400 sieksnių, arimai 20 dešimtinių 1 440 sieksnių, pievos 5 dešimtinės
1 460 sieksnių, ganykla 1 dešimtinė 1 200 sieksnių, keliai 450 sieksnių; ginčytina
žemė 3 dešimtinės 470 sieksnių; Vaštakiškių ūkininkų parašų byloje nėra (LVIA,
f. 526, ap. 6, b 2576).
1883 metais matininkas Oskaras Šperlingas tęsė kaimų žemių atskyrimą
nuo Rokiškio dvaro valdų: balandžio 28 d. Kamajų miesteliui – 112 dešimtinių
569 sieksnius, kuriuos sudarė sodybos 2 dešimtinės 750 sieksnių, arimai 68 dešimtinės 2 074 sieksniai, pievos 36 dešimtinės 797 sieksniai, ganykla 2 dešimtinės
1 308 sieksniai, keliai 1 dešimtinė 1 968 sieksniai, vandenys 872 sieksniai; ginčytinos
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žemės plotas nenurodytas, tačiau byloje esanti nuoroda „I eilė“ ir, kad atskirtoji
žemė net 28 sklypuose, akivaizdžiai rodo, kad dvarininkai nemažai žemių pasiliko;
todėl nenuostabu, kad Kamajų miestelio ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti
atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2681); gegužės 26 d. Mick¿nų kaimui – 161 dešimtinę 1 475 sieksnius, šioje žemėje buvo sodybos 3 dešimtinės 1 700 sieksnių,
arimai 102 dešimtinės 700 sieksnių, pievos 43 dešimtinės 1 985 sieksniai, ganykla
9 dešimtinės 2 380 sieksnių, keliai 1 dešimtinė, smėlynai 1 910 sieksnių, ginčytinos žemės plotas nenurodytas; Mickūnų kaimo ūkininkų parašų byloje nėra
(LVIA, f. 526, ap. 6, b. 3051); birželio 1 d. Totõriškių kaimui – 122 dešimtines, iš
jų sodybos 4 dešimtinės 300 sieksnių, arimai 86 dešimtinės 935 sieksniai, pievos
24 dešimtinės 1 850 sieksnių, ganykla 4 dešimtinės 1810 sieksnių, keliai 1 dešimtinė 2 305 sieksnių; ginčytina žemė 4 dešimtinės 1 560 sieksnių; Totoriškių kaimo
ūkininkai atribojimo dokumentų pasirašyti neatėjo (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2623);
birželio 13 d. Vilkìliškio viensėdžiui – 8 dešimtines 1 200 sieksnių, iš jų sodyba
940 sieksnių, arimai 5 dešimtinės 1 540 sieksnių, pievos 2 dešimtinės 820 sieksnių,
keliai 300 sieksnių; vienkiemio savininkas atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2753); liepos 19 d. Kra÷pių kaimui – 368 dešimtines,
jose sodybos 15 dešimtinių 530 sieksnių, arimai 183 dešimtinės 1 877 sieksniai,
pievos 140 dešimtinių 1 545 sieksniai, ganyklos 24 dešimtinės 1 284 sieksniai,
keliai 2 dešimtinės 200 sieksnių, smėlynai 1 dešimtinė 50 sieksnių, vandenys
1 714 sieksnių, ginčytinos žemės plotas nenurodytas; Kraupių kaimo ūkininkai
atribojimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2631); liepos 23 d.
Vinkšnýnės užusieniui – 35 dešimtines 80 sieksnių, tarp jų sodybos 1 dešimtinė,
arimai 19 dešimtinių 1361 sieksnis, keliai 361 sieksnis, vandenys 199 sieksniai;
ginčytina žemė 14 dešimtinių 650 sieksnių; Vinkšnynės ūkininkų parašų byloje nėra
(LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2676); liepos 27 d. Dimitrìliškio užusieniui – 9 dešimtines
460 sieksnių, iš jų sodybos 540 sieksnių, arimai 6 dešimtinės 2 270 sieksnių, pievos 2 dešimtinės 50 sieksnių, ginčytinos žemės plotas nenurodytas; Dimitreliškio
ūkininkai atskyrimo dokumentų pasirašyti neatvyko (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2616);
liepos 28 d. Aukštåkalnių kaimui (I eilė) – 384 dešimtines 1780 sieksnių, iš jų
sodybos 12 dešimtinių 900 sieksnių, arimai 244 dešimtinės 740 sieksnių, pievos
89 dešimtinės 2 380 sieksnių, ganyklos 30 dešimtinių 705 sieksniai, smėlynai 3 dešimtinės 1 210 sieksnių, keliai 3 dešimtinės 145 sieksniai, samaninė pelkė 1 dešimtinė 500 sieksnių; ginčytina žemė 30 dešimtinių 1 000 sieksnių; Aukštakalnių
kaimo ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6,
b. 2630); rugpjūčio 20 d. Kęstutiškio viensėdžiui – 41 dešimtinę 1 920 sieksnių;
šioje žemėje sodybos 1 dešimtinė 380 sieksnių, arimai 26 dešimtinės 266 sieksniai,
pievos 12 dešimtinių 850 sieksnių, ganykla 1 dešimtinė 1 092 sieksniai, keliai
1 230 sieksnių; vienkiemio savininkas atskyrimo dokumentų pasirašyti neatvyko (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2055); rugsėjo 3 d. Petk¿nų kaimui – 60 dešimtinių
2 100 sieksnių, tarp jų sodybos 1 dešimtinė 2 100 sieksnių, arimai 35 dešimtinės 2 301 sieksnis, pievos 19 dešimtinių 1 680 sieksnių, ganykla 3 dešimtinės
87 sieksniai, keliai 1 362 sieksniai; ginčytinos žemės plotas nenurodytas; Petkūnų
kaimo ūkininkai atribojimo dokumentų pasirašyti neatėjo (LVIA, f. 526, ap. 6,
b. 2655).
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1884 m. balandžio 2 d. matininkas Pavlovas nuo Rokiškio dvaro (dvarininkė
M. Pšezdzecka) atskyrė Vaičioniÿ kaimo II eilę, tai yra žemę laisvajam žmogui
Silvestrui Ropeikai – 29 dešimtines 1 814 sieksnių; juos sudarė sodyba 1 dešimtinė 1 667 sieksniai, arimai 19 dešimtinių 1 585 sieksniai, pievos 7 dešimtinės
561 sieksnis, ganykla 2 000 sieksnių, keliai 541 sieksnis, smėlynai 240 sieksnių,
vandenys 20 sieksnių; už neraštingą savininką jo prašymu pasirašyta kito. (LVIA,
f. 526, ap. 6, b. 2747).
1888 m. rugpjūčio 29 d. matininkas Julianas Grinbergas nuo Alsetõs dvaro
(dvarininkas Petuchas) atskyrė Pašilºs kaimui – 66 dešimtines 1 917 sieksnių,
iš jų sodybos 3 dešimtinės 640 sieksnių, arimai 36 dešimtinės 1 330 sieksnių,
pievos 17 dešimtinių 837 sieksniai, ganyklos 8 dešimtinės 1 800 sieksnių, keliai
2 110 sieksnių. Pašilės kaimo ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė
(LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2923).
1889 metais matininkas Dmitrijus Paškovas nuo Rokiškio dvaro atskyrė: gegužės 11 d. Laukagaliÿ užusieniui – 49 dešimtines 1 918 sieksnių, tarp jų sodybos
1 dešimtinė 746 sieksniai, arimai 29 dešimtinės 821 sieksnis, pievos 8 dešimtinės
1 312 sieksnių, ganyklos 10 dešimtinių 1 396 sieksniai, keliai 1 043 sieksniai; tai,
kad atskirtoji žemė net 22 sklypuose, rodo, kad nemažai žemių palikta dvarininkams; Laukagalių ūkininkai atskyrimo dokumentų pasirašyti neatėjo (LVIA, f. 526,
ap. 6, b. 2987); rugsėjo 21 d. Gav¸niškio užusieniui – 11 dešimtinių 1 920 sieksnių
(5 sklypai), juose yra sodybos 1 350 sieksnių, arimai 9 dešimtinės 1 100 sieksnių,
pievos 1 dešimtinė 790 sieksnių, smėlynai 940 sieksnių, keliai 300 sieksnių; Gavėniškio ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6,
b. 2980).
1894 m. lapkričio 22 d. matininkas Adomas Taločka nuo Rokiškio dvaro
atskyrė Kęstutiškio viensėdžiui – 46 dešimtines 2345 sieksnių, tarp jų sodyba
1 dešimtinė 380 sieksnių, arimai 27 dešimtinės 768 sieksniai, pievos 14 dešimtinių
1 375 sieksniai, lapuočių miškas 1 dešimtinė 2 300 sieksnių, ganykla 1 dešimtinė 1 092 sieksniai, keliai 1 230 sieksnių; beje, tai antras bandymas atskirti šio
vienkiemio žemę; vienkiemio savininkas atskyrimo dokumentus pasirašė (LVIA,
f. 526, ap. 6, b. 3093).
1895 metų rugsėjo 13 d. matininkas Adomas Taločka nuo Rokiškio dvaro
atskyrė Va»lių kaimui – 202 dešimtines 1 616 sieksnių, iš jų sodybos 5 dešimtinės, arimai 125 dešimtinės 460 sieksnių, pievos 62 dešimtinės 1 876 sieksniai,
ganyklos 6 dešimtinės 1 100 sieksnių, keliai 1 dešimtinė 1 570 sieksnių, smėlynai
1 dešimtinė 1 400 sieksnių. Varlių kaimo ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 2740).
1897 m. spalio 8 d. matininkas Adomas Taločka nuo Rokiškio dvaro atskyrė
Kamšíškių viensėdžiui – 40 dešimtinių 1 800 sieksnių, tarp jų sodybos 1 dešimtinė 980 sieksnių, arimai 22 dešimtinės 1 504 sieksniai, pievos 14 dešimtinių
100 sieksnių, ganykla 2 dešimtinės 166 sieksniai, keliai 1 180 sieksnių, vandenys
270 sieksnių. Vienkiemio savininkas atskyrimo dokumentus pasirašė (LVIA, f. 526,
ap. 6, b. 3127).
1900 m. gegužės 25 d. matininkas Adomas Taločka nuo Rokiškio dvaro atskyrė Čižÿ kaimui – 130 dešimtinių 2 310 sieksnių, tarp jų sodybos 8 dešimtinės
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100 sieksnių, arimai 75 dešimtinės 1 322 sieksniai, pievos 38 dešimtinės 2 010 sieksnių, ganykla 2 dešimtinės 1 150 sieksnių, smėlynai 3 dešimtinės 104 sieksniai,
keliai 3 dešimtinės 24 sieksniai. Kadangi atskirtoji žemė 9 sklypuose, aišku, kad
dalis žemių liko dvarui. Čižų kaimo ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti
atsisakė (LVIA, f. 526, ap. 6, b. 3145).
1908 m. rugpjūčio 8 d. matininkas Adomas Taločka nuo Rokiškio dvaro
valdų Kuokšiÿ kaimui atskyrė 272 dešimtines 1 805 sieksnius žemės – sodybos
18 dešimtinių 1 700 sieksnių, arimai 181 dešimtinė 1 170 sieksnių, pievos 56 dešimtinės 725 sieksniai, ganykla 10 dešimtinių 45 sieksniai, pelkė 2 dešimtinės
940 sieksnių, keliai 2 dešimtinės 575 sieksniai, vandenys 1 dešimtinė 450 sieksnių.
Nuoroda „I eilė“ ir 9 sklypai patvirtina, kad dalį kaimo žemių pasiliko dvaras.
Kuokšių kaimo ūkininkai atskyrimo dokumentus pasirašyti atsisakė (LVIA, f. 526,
ap. 6, b. 3183).
Manau, kad iš pateiktų dokumentų įžvalgus skaitytojas suprato, kurių dvarų savininkai buvo mažiausiai geranoriški kaimų ūkininkų atžvilgiu. Stolypino
reforma, Lietuvoje vykdyta 1907–1915 metais, buvo tam tikras etapas naikinant
baudžiavos liekanas ir stiprinant ūkininkų ūkius. Ūkininkai, besikeliantys į vienkiemius, buvo valdžios skatinami ir remiami. Kiekvienam iš jų buvo skirta nusikirsti
po 25 medžius statybinei medžiagai pasiruošti. Daugelis ūkininkų prašė skirti
papildomai dar 25, o kai kurie – ir 50 medžių. Tačiau papildomai medžių buvo
skirta tik tiems, kurie prašė ir piniginės paskolos. Šią beprocentinę paskolą reikėjo
pradėti grąžinti po 5 metų, o per dešimt metų kasmet išmokėti po 10 procentų
paskolos sumos. Paskolų prašymo ir skyrimo dokumentai dažniausiai yra kaimų
skirstymo bylose ir tik atskirais atvejais tam sudarytos atskiros bylos – Bogušiškių
(Ba÷šiškių) kaimas (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6031). Beje, paimtos paskolos taip
ir liko negrąžintos – mat prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuvą okupavo
kaizerinė Vokietija.
Kaimui skirstantis į vienkiemius buvo atsižvelgiama į žemės našumą: pasiliekantys kaimavietėje – geriausioje (daržų) žemėje, jos gaudavo mažiau, o išsikeliantys į galulaukes prastesnę žemę – jos gaudavo daugiau. Žemių vertinimo
kriterijai buvo nustatomi vietoje kiekvienam konkrečiam atvejui. Tai darydavo
matininkas, tardamasis su kaimo ūkininkais.
Pirmasis į vienkiemius išskirstytas kaimas – Bogušiškiai (Ba÷šiškiai). Tai
1908 m. gruodžio 22 d. atliko matininkas Ivanas Salienekas, 8 ūkininkams (šeimoms), skirdamas nuo 2 dešimtinių 434 sieksnių iki 51 dešimtinės 2 307 sieksnių
žemės (LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 10/168). Šio kaimo ūkininkai prašė paskolų:
2 – po 50 rublių, 5 – po 150 rublių, 1 – 200 rublių ir jas gavo (LCVA, f. 1250,
ap. 3, b. 6031).
1910 m. sausio 18 d. matininkas Kotovas išskirstė Tytelių kaimą: 20 asmenų (arba šeimų) skirta nuo 200 sieksnių iki 18 dešimtinių 2 130 sieksnių žemės.
11 ūkininkų prašė paskolų po 150 rublių ir jas gavo, 9 iš jų dar ir po 25 medžius
papildomai (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6208).
1910 m. spalio 2 d. matininkas Puzinavičius išskirstė Žliubų kaimą: 4 ūkininkams skirta nuo 9 dešimtinių 1 697 sieksnių iki 31 dešimtinės 2 293 sieksnių
žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6232). 1910 metais dar išskirstyti Påpiškių kaimas:
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8 asmenims (šeimoms) skirta nuo 1 dešimtinės 1 177 sieksnių iki 44 dešimtinių
117 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6143) ir Pročkių kaimas: 9 ūkininkams skirta nuo 3 dešimtinių 254 sieksnių iki 28 dešimtinių 846 sieksnių žemės.
Pastarojo kaimo ūkininkai taip pat gavo po 150 rublių paskolos ir papildomai
25 medžius (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6143).
1911 m. kovo 11 d. matininkas Leonidas Oleškevičius išskirstė Naujasodės
kaimą: 36 asmenims (šeimoms) skirta nuo 209 sieksnių iki 25 dešimtinių 35 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6127, ap. 4, b. 10/155).
1911 metų gegužes 16 d. matininkas Kotovas išskirstė Kremìsiškių kaimą:
5 asmenims (šeimoms) skirta nuo 1 dešimtinės 14 sieksnių iki 29 dešimtinių
1335 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 10/106).
1911 m. lapkričio 6 d. matininkas Leonidas Oleškevičius išskirstė Taraµdžių
kaimą: 59 asmenims (šeimoms) skirta nuo 1 dešimtinės iki 25 dešimtinių 144 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6207, ap. 4, b. 10/168). Dar 1911 metais išskirstyti: Petkūnų kaimas: 5 ūkininkams skirta nuo 7 dešimtinių 880 sieksnių iki
17 dešimtinių 240 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6154) ir Viktariškio
viensėdis (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6222).
1913 m. rugpjūčio 26 d. išskirstytas Juodonių kaimas: 29 asmenims (šeimoms) skirta nuo 458 sieksnių iki 41 dešimtinės 1 945 sieksnių žemės. Šio kaimo
gyventojai bendram naudojimui pasiliko: ganyklą – 20 dešimtinių 92 sieksniai,
mišką – 3 dešimtines 1 109 sieksniai, durpyną – 2 dešimtinės 742 sieksniai ir
žvyryną 1 200 sieksnių (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6068).
1913 m. rugsėjo 12 d. matininkas Balodas išskirstė Neči¿nų (Nečiūniškių)
kaimą: 12 ūkininkų žydų skirta nuo 4 dešimtinių 1 921 sieksnio iki 21 dešimtinės
2 156 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6327).
1913 m. gruodžio 17 d. matininkas Kotovas išskirstė Duõkiškio miestelio
žemes: 11 asmenų (šeimų) skirta nuo 464 sieksnių iki 24 dešimtinių 249 sieksnių.
9 ūkininkai paėmė 150 rublių paskolas ir gavo papildomai medžių: 7 po 25, 2 po
50 (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6042).
1914 m. vasario 7 d. išskirstytas Radžioniÿ kaimas: 15 asmenų (šeimų) skirta
nuo 1 dešimtinės 1662 sieksnių iki 38 dešimtinių 700 sieksnių žemės (LCVA, f. 1250,
ap. 3, b. 6168). 1914 m. lapkričio 23 d. matininkas Vigelis išskirstė Narb¾čių kaimą:
6 asmenims skirta nuo 2 dešimtinių 590 sieksnių iki 32 dešimtinių 700 sieksnių
žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6131).
1915 metais matininkas Dobkevičius išskirstė Nečioniÿ kaimą: 15 asmenų
(šeimų) skirta nuo 26 sieksnių iki 23 dešimtinių 1484 sieksnių žemės (LCVA,
f. 1250, ap. 4, b. 10/167). Dar teko rasti nuorodą, kad prieš Pirmąjį pasaulinį
karą į vienkiemius išskirstytas ir Kalvių kaimas (LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 1035).
Tenka pažymėti, kad Kamajų valsčiuje Stolypino reformos metu į vienkiemius
išskirstyta kur kas mažiau kaimų negu kad tiesiogiai su Kuršu besiribojančiuose
valsčiuose (Obìlių, Panemùnio, Júodupės). Lietuvai atsikovojus nepriklausomybę
imtasi pertvarkyti žemės ūkį. 1922 metais Steigiamasis seimas priėmė žemės reformos įstatymą. Pagal šį įstatymą buvo nusavinta didžioji dalis dvarų žemės, nes
absoliuti dvarininkų dauguma Lietuvos nepriklausomybės nepalaikė. Dvarininkams
buvo paliekama 80 ha žemės ir tik viename dvare. Jeigu dvarininkas turėjo kelis
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dvarus, antras ir tolimesni dvarai būdavo nusavinami ir visiškai išparceliuojami.
Dvarų parceliavimui ruoštasi iš anksto – kai kurie valsčiaus teritorijoje buvę dvarai
(Dava¤niškis, Urbõniškis) apmatuoti jau 1920 metais. Parceliuojamų dvarų žeme
pirmiausia buvo aprūpinami Lietuvos kariuomenės savanoriai, po jų šių dvarų
darbininkai, dar vėliau – artimiausių kaimų bežemiai ir mažažemiai. Savanoriai
žemę gavo nemokamai (bet be teisės ją parduoti ar dovanoti be valdžios leidimo),
o visi kiti naujakuriai turėjo valstybei mokėti išperkamuosius mokesčius (už 1 ha
I rūšies žemės 180–252 litus, II rūšies – 90–126 Lt, III – 36–54, IV – 18–27 Lt).
Išperkamieji mokesčiai buvo išdėstyti 36 metams (Lietuva, Lietuvių enciklopedija,
Vilnius, 1990, t. 15, p. 181).
1923 m. spalio 26 d. išskirstytas Grevíškių dvaras: penkiems naujakuriams
skirta nuo 13,99 ha iki 16 ha žemės; dvylikai Rimšioniÿ kaimo mažažemių skirta
nuo 2 ha iki 5,75 ha; devyniems Vaitk¿nų kaimo bežemiams ir mažažemiams
skirta nuo 2 iki 5,5 ha; vienam Salų bežemiui ir vienam Urboniškio dvaro mažažemiui skirta po 2 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5780).
1924 m. gegužės 10 d. matininkas Julijonas Janulevičius iš varžytynių išpardavė 38,46 ha ploto Salų dvaro pievą Kumponas, ją suskirstęs 1–2 ha ploto sklypeliais. Pažymėtina, kad dalį sklypelių nupirko už valsčiaus ribų esančių (Beragių,
Guminių, Naujíkų, Pùnkiškių, Šerìlių, Verleriškių, Vilu¤nių) kaimų gyventojai.
Už 1 ha pievos mokėta nuo 520 iki 1 235 litų (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5785).
1924 m. birželio 14 d. matininkas Julijonas Janulevičius pateikė Petrõšiškio dvaro
išskirstymo projektą: 70 ha žemės palikta pavyzdiniam ūkiui steigti, 3 dvaro darbininkams skirta: 8,58 ha, 8,73 ha ir 9,56 ha žemės; 11 Vabolių ir Žeimių kaimo
ūkininkų skirta nuo 6,89 ha iki 7 ha žemės; 5 bežemiams amatininkams skirta
po 2 ha žemės; 6 gretimų kaimų mažažemiams skirtas nuo 2 ha iki 4 ha žemės
priedas (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5787). 1924 metų liepos 4 d. matininkas Juozas
Cybavičius iš varžytynių pardavė Salų dvaro pievą Užusienis 4,48 ha. Nupirko
Antanas Jurkštas ir Kazys Jurkštas (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5784).
Pagal 1925 metų sausio 24 dienos projektą (matininkas Juozas Cybavičius)
išskirstytas Pšezdzeckiams priklausęs Davainiškio dvaras. 15 naujakurių skirta
nuo 11,27 ha iki 19,06 ha (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5775). Pažymėtina, kad per
17 metų (1925–1942) pasikeitė net du trečdaliai Davainiškio kaimo ūkininkų. Matyt, dauguma naujakurių buvo nepasiruošę ūkininkauti savanoriai. Taip manyti
leidžia ir nebūdingos šiam kraštui naujakurių pavardės. Pagal 1925 metų sausio
26 dienos projektą (matininkas Juozas Cybavičius) išskirstytas Pšezdzeckiams
priklausęs Urboniškio dvaras. 16 naujakurių skirta nuo 11,61 ha iki 26,46 ha žemės. 16 gretimo Krýlių kaimo ūkininkų skirtas nuo 2 ha iki 7 ha žemės priedas.
Urboniškio dvaro vietoje įsikūrė Kerìlių kaimas (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5776).
1925 metais matininkas Stepas Pilkauskas išskirstė Salų dvarą – 47 asmenims
skirta nuo 0,5 ha iki 15,39 ha žemės, 93,70 ha žemės palikta pavyzdiniam ūkiui
kurti (vėliau – Žemės ūkio mokyklos mokomasis ūkis), 8,67 ha skirta Salų bažnyčiai, 3,81 ha – žūklystės įmonei, 3,31 ha – pradžios mokyklai (LCVA, f. 1250,
ap. 4, b. 10/184).
1926 metų gegužės 27 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Feodosijui
Fugalevičiui priklausiusį Gintýnių palivarką: 1 mažažemiui ir 2 gretimų kaimų
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bežemiams skirta: 15,20 ha, 18,53 ha ir 20,45 ha; 23,80 ha žemės perduota Miškų
departamentui (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5794).
1927 metais matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Kamajų dvarą. Dvarininkui Reinoldui Pšezdzeckiui palikta 82,65 ha žemės. 69 asmenims skirta nuo 1 ha
iki 15,28 ha. 20 sklypų palikta valstybės žinioje. Vaičionių kaimo mažažemiams
skirta 19,255 ha, Rùdžių kaimo mažažemiams – 11,564 ha (LCVA, f. 1250, ap. 4,
b. 10/200). Tikėtina, kad tarp naujakurių būta ir savanorių, nes buvusioje dvaro
žemėje įsikūrė Kari¿nų kaimas.
1929 m. birželio 12 d. išskirstytas Jonui Masiuliui priklausęs Gùdiškio dvaras.
Išskirstymo projektą įvairiu metu rengė net 3 matininkai: A. Radzevičius, Povilas
Sirvydas, Jurgis Šeštokas. Savininkui J. Masiuliui palikta 80 ha, dar 70 ha žemės
palikta valstybės žinioje. Tikėtina, kad vėliau ši žemė grąžinta savininkui, mat tuo
metu dvarininkams paliekamos žemės plotas padidintas nuo 80 iki 150 ha. 8 ha
žemės skirta bežemiui kariui iš Kauno. 11 gretimų (Minči¿nų, Raugÿ ir Radžioniÿ)
kaimų mažažemių skirtas 1–3 ha žemės priedas (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5806).
Lygiagrečiai su dvarų parceliavimu buvo tęsiamas Stolypino reformos metu
pradėtas kaimų skirstymas į vienkiemius. Tebegaliojo skiriamo sklypo dydžio
priklausomybė nuo žemės našumo (rūšies). 1921 m. kovo 1 d. Nikodemas Sakalauskas išskirstė Gučiūnų kaimą. 74 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,40 ha iki
27,43 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5774).
1922 m. rugsėjo 9 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Krylių kaimą:
17 ūkininkų skirta nuo 5,39 ha iki 16,69 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5777).
1922 m. spalio 28 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Verksnionių kaimą:
32 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,02 ha iki 30,25 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3,
b. 5778). 1922 m. lapkričio 24 d. matininkas P. Povilius išskirstė Pašilės kaimą:
7 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,45 ha iki 20,07 ha žemės. Kaimo mažažemiams
iš Skrebiškio dvaro skirta 17,014 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5779).
1924 m. kovo 27 d. matininkas Stepas Pilkauskas išskirstė Mikniūnų kaimą: 35 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,0798 ha iki 26,05 ha. Dėl kilusių ginčų
išskirstymo projektą taisė matininkas Julijonas Janulevičius, dar vėliau projektas
koreguotas teismuose. Kaimo mažažemiams skirta 43,14 ha žemės (LCVA, f. 1250,
ap. 3, b. 5786).
1925 m. rugsėjo 9 d. išskirstyti Čýpiškio, Gaveikýnės, Girìlės, Kraupiankos, Mot¾zų ir Steponåvos vienkiemiai. 5 bežemiams skirta nuo 8,06 ha iki
17 ha žemės. Dar 25 gretimų (Čypiškio, Kra÷pių, Mork¿niškio, Mieli¿nų, Rùdžių)
kaimų mažažemiams skirtas 1,5 ha–6,75 ha žemės priedas (LCVA, f. 1250, ap. 3,
b. 5789). 1925 metų lapkričio mėnesį matininkas Gabdankas užbaigė Petraukos
kaimo skirstymą: 8 asmenims (šeimoms) skirta nuo 1,39 ha iki 9,67 ha žemės
(LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5787). 1925 metais išskirstytas ir Rimšioniÿ kaimas:
38 asmenims (šeimoms) skirta nuo 1,06 ha iki 23,14 ha. 8 mažažemiai ir 2 bežemiai gavo žemės iš Greviškių dvaro, 3 mažažemiai – iš Petrošiškio dvaro (LCVA,
f. 1250, ap. 3, b. 5791).
1927 m. liepos 15 d. išskirstytas Vaitkūnų kaimas: 56 asmenims (šeimoms)
skirta nuo 0,02 ha iki 23,49 ha. 5 mažažemiai gavo 2–5,5 ha žemės priedą iš
Greviškių dvaro (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5796). 1927 m. spalio 13 d. išskirstytas
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Vabõlių kaimas: 8 ūkininkams skirta nuo 10,50 ha iki 49,64 ha žemės. 2 mažažemiai gavo 3–4,5 ha priedą iš žemės reformos fondo. Šio kaimo ūkininkai atkakliai
bylinėjosi su valstybinių miškų atstovais dėl Vabolių beržynės (18,3995 ha) bei
Vinkšnýnės (6,6067 ha) ir laimėjo. Vyriausiasis Tribunolas šiuos plotus priskyrė
Vabolių kaimui, o miškas kaip valstybės nuosavybė iškertamas (LCVA, f. 1250,
ap. 3, b. 5793).
1928 m. lapkričio 17 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Mickūnų kaimą:
9 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,63 ha iki 35,76 ha žemės. Kaimo gyventojai
ilgai ir nesėkmingai bylinėjosi su Miškų departamentu dėl servitutų (LCVA, f. 1250,
ap. 3, b. 5792). 1928 m. lapkričio 29 d. matininkas Povilas Sirvydas užbaigė
skirstyti Kuokšiÿ kaimą: 31 asmeniui (šeimoms) skirta nuo 0,04 ha iki 19,23 ha
žemės. Dar 1904 metais grafas Pšezdzeckis atėmė 69 dešimtines kaimo pievų. Dėl
jų ilgai ir nesėkmingai bylinėtasi – jau Nepriklausomoje Lietuvoje žemės tvarkymo komisija 1925 metų rugpjūčio 7 d. kaimo protestą atmetė ir ginčytiną plotą
pripažino valstybės nuosavybe (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 5789).
1930 m. rugsėjo 25 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Mažéikiškio
kaimą: 4 ūkininkams skirta nuo 32,66 ha iki 40,59 ha žemės (LCVA, f. 1250,
ap. 3, b. 6310). 1930 metais matininkas Jurgis Šeštokas išskirstė Lapiìnių kaimą:
13 asmenų (šeimų) skirta nuo 0,46 ha iki 30,63 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 4,
b. 10/173).
1931 m. spalio 17 d. matininkas Jurgis Šeštokas išskirstė Žeimių kaimą:
17 asmenų (šeimų) skirta nuo 0,03 ha iki 19,23 ha. Iš žemės reformos fondo kaimo
mažažemiams skirta 25,40 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 10/134). 1931 m.
lapkričio 8 d. matininkas Jurgis Šeštokas išskirstė Mieli¿nų kaimą: 15 asmenų
(šeimų) skirta nuo 0,03 ha iki 36,07 ha. 7 mažažemiams skirtas 2,5–4 ha priedas
iš Girelės vienkiemio (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6547).
1932 m. gegužės 5 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Paùnksnių kaimą:
10 asmenų (šeimų) skirta nuo 1,96 ha iki 48,32 ha (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6284).
1934 m. birželio 28 d. matininkas Liudvikas Petkovskis išskirstė Minči¿nų
kaimą: 23 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,15 ha iki 25,22 ha žemės. 7 mažažemiams skirtas 1–3 ha priedas iš Gudiškių dvaro (LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 6449).
1935 m. kovo 15 d. matininkas Povilas Sirvydas išskirstė Kra÷pių kaimą:
39 asmenims (šeimoms) skirta nuo 0,03 ha iki 38,59 ha (LCVA, f. 1250, ap. 4,
b. 10/127). Pakalnių kaimo byloje yra nuoroda, kad 1936 metais išskirstytas
Ažùbalių kaimas (LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 1035).
1938 m. rugpjūčio 18 d. matininkas Jonas Norinkevičius išskirstė Pakalnių
kaimą. 7 asmenims skirta nuo 1,19 ha iki 2,40 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 2,
b. 1035). 1938 m. rugsėjo 1 d. matininkai Feliksas Klemerauskas ir Feliksas Strazdas
išskirstė Mikšiškio kaimą: 5 asmenims ir 1 šeimai skirta nuo 2,05 ha iki 16,16 ha
žemės. Kaimo skirstymas užsitęsė dėl teismų tarp giminių (LCVA, f. 1250, ap. 3,
b. 13346). 1938 metais matininkas Strazdas išskirstė Čížiškio kaimą: 6 asmenims
(šeimoms) skirta nuo 0,50 ha iki 14,22 ha (LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 10/14) ir
Ju»kiškio kaimą: 7 asmenims (šeimoms) skirta nuo 6,82 ha iki 30,44 ha žemės
(LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 1049).
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1939 metais matininkas Jonas Norinkevičius išskirstė Vaštakÿ kaimą: 11 asmenų (šeimų) skirta nuo 1 ha iki 20,82 ha žemės (LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 1037).
Šiame straipsnyje pateikta žemėvaldos kaita, susijusi su įvairių valdžių
vykdytomis reformomis. Reikia nepamiršti, kad vyko ir šeiminė kaita – iš senstančių tėvų žemė pereidavo sūnui (sūnums) arba žentui. Vyko ir žemės pirkimas,
pardavimas, taip pat ir žemės pardavimas iš varžytynių. Tik apie ūkininkų žemės
pardavimą iš varžytynių duomenų archyvuose rasti nepavyko nei iš Kamajų, nei
Panemunėlio, nei gimtojo Juodupės valsčiaus, kur iš žmonių pasakojimų žinau
ne vieną tokį atvejį.
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Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas

Pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas
Puslapis

Eilutė, vieta

Išspausdinta

Turi būti

7

14 iš ap.

vidurinė

vidurinės

75

parašas po nuotr.
4 iš virš.

Albinas Eigminas

Kazimieras Kalibatas

347

11 iš virš.

Trumponių

Mikniūnų

347

13 iš virš.

Kalvių

Kamajų

623

2 iš virš.

Narkevičienė

Markevičienė

922

3 po nuotr.

Janavičius, neatpažintas

Janavičius, Kostas Buckus

984

2 po 1 nuotr.

Andriaus

Audriaus

988

3 po nuotr.

Latvėnienė, Kazimieras

Kazimiera Latvėnienė

991

7 iš ap.

Aurelija

Anelė

992

1 po 1 nuotr.

Aurelija

Anelė

992

2 po 1 nuotr.

A. Bagdonavičiaus

A. Bimbienės

993

9 iš ap.

1885–1963

1895–1963

1003

17 iš ap.

Žolinės

Šv. Kryžiaus išaukštinimo

1004

12 iš ap.

direktoriumi, o išėjęs į pensiją
apsigyveno

direktoriaus pavaduotoju,
o nuo 1966 m. gyveno ir dirbo

1174

3 iš ap.

Zonienė

Zovienė

1342

16 iš virš.

Stepånavos

Stepanåvos

1386

15–16 iš virš.

Bernotaitienė ... 1946

Bernatavičienė ... 1928

1471

3 po 1 nuotr.

RKM-34412)

RKM)-34412

1483

2 iš ap.

Trumponių

Mikniūnų

1493

17 iš virš.

institutą, ir jį baigė

institutą ir jį baigė
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